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الرحيمالرحمناللهبسم

الأولالفصل

الإسلاميةالعقيدةفي

مباحث:رأربعةتمهيدعلىالفصلهذاويثتعل

وشريعةعقيدةالإسلامأنفيالتمهيد:

رينهو،وسمعليهاللهصلىالطاعبدبنمحمدبهجا.الذيالإسلاميالدين

ومن،الأرضاللهخلقأنمبِمن!لعبادهتعالىالهااختارهالذيالدينهو!النصرة

تعالرالهارضيهالذح!االدينوهو()1(الإصلاماللهعندالدين)إنتعالىتالاعييا،

أكملت)اليومقعالىقال،نبيوأكرم،مخلوقأفضلرسلم.عليهاللهصلىمحمدْلأمة

()2(دينأالإسلاملكمورضيت.نممتيعليكموأتممت،دينكملكم

شاْنهجلقال.غيرهديناْمنيميقبلولم،جميعأالخدتعيهاللهفصرالذخ!الدينوهر

الخاصرين()3(.منالآت-فىفيوهرِ.منهيقبلأإتديناْالإملامغيريبتغ)ومن

كلبافبذه،المشركةاصجوسيةرأما،المنحرفةالنصرانيةرأما،المحرفةاليهوديةاأم

الإنسانيةالافصرةعلىعارضة؟موركلهاإنها.شئفيالإسلاممنليستديانات

اديه.ورخيلةاهـت،الإسلاميالدينعنوبعيدة.الليمة

وأ.للخلقوأعرانهالثيصانإضلالطريقعنالإنسانيةإلىالانحرافهذاجاءوقد

لأغر!نبمبعزتكال)قإبليسلسانعلى:تعالىتال،والأمهاتالأباءتقليدطريقعن

اللهفبثواحدةأمةالناس)كانتعالىوقال)4((المخلصينمنهمعباركإلا،أجمعين

فيماالناسبينليحكمبالحقالكتابمعهمرأنزلومنذرينمبثمرينالنبيين

فيه()5(اختلفوا
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يهودانهأبواد،!!إنماالنضرةاعىيولدحولود)كلوص!!عيهالةصلىالرصولوقال

)6(يمجسانهأوينصرانهأو

منولكنه،متعددةوموضوعاتكثيرد،مسانلعلىيشتملالإسلاميالدينهذا

والأخلات..والشريعة،العاتيدةهي،ثلاثةأس!إلىنرجعهاأنالمكن

وهذابالشى،وإذعانتصدب!وهربالاعتتاد،تتعلقالتيالأمورفهي،العقيدةأما

فيها.وشسريستاترالإنسانيةالنفسفييكونأمر

للهخضوعأويؤديياا.لإنسان،بهاياتومالتيالأعمالعنعبارةفهي:الشريعةوأما

منوغيرهاارمضانوصوم،الزكاة!إيتاء،الصلاةإقامةمثللأمرهوامتثالأتعال!

ومثل،الشخصيةالأحرالمنوغيرهاوالوصيةوالطلاقالنكاحومثل،العباداتأنراع

،امعاملاتاأنراعمنوغيرهاواخزارعة،والإجارة،والرهنواليبة.هوالراالبيع

؟يضهرالعبدبهـاويتحلى،الشخصبهايتصفالتيالصناتفهي:ا"،خلاقوأما

حسنةالمعانلاتهذهأكانت.صرااخخ!إقين،منبفيردعلاتتهرفيمماملاتهفيأشرها

مكتسبة،أوفيه-جبئينصفاتأكانتوسواء،قبيحةأو

الصحيحة.للعقيدةنعرةتكونأنتشبه-نضرتيفي-الحسنةالألخقوهذه

أكبرالهولذكرواخنكرالنحثاءع!تتنيىالصلاد)إنتعالىيقه-ل،الاتريحةوالعبادات

نإعييمرصل.بهارتزكيهم،أتصهرهكلصدقةأمواليممن)خذصثأنهجلويقول71(

()8(لمص!تصلا!ت

اقبكممنالذيقاصكتبكحااالصياماعيكمكتباأمنرالثينأييا)ياتعالرولقول

النة"فيالكريمالقرأنفيكثيرةلهاوأمثال!-يمةا،يات1فهذهتتقرت()9(لعكم

وأخلاقامعاملأتم!تاعيبايترتبخامقحمصودةالعباداتأناعىتدل.الثريانةلةالنبِ

اضئم.بيايتصفأنيجب،حسنة

وأن.رالأخلاق.والشريعة،العقيدةصنرينهمأمهورالناسيبينأنتعالىالهاأرادوقد

وا.لإثم،الثرفييقمواأنمنلهموحرصأ،الضلالمنلهمصيانةالت،ذكليوضتلهم

والخير.ابالص!صربتولضلرا،اصستقيمالصرب-عنالتبتفيبعحرا،راخنكرات

تعال!اللهوأوحى،ومنذربتمبثربت4.ا.!نبياإليبم؟بث،الرملالتهأرسلالتولت
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الأولى،بالأصولإليهمأوحى،الصحيحةوالعقيدة،الحقبالدبنالرسلهؤلا.إلى

وأالنسخبواسطةوالسنينالأياممرعلىتتفير،رلاتتبدللاالتي،السليمةوالعقبدة

الصلاةعليهموالأنبياهالرسلباختلافولارالمكانالزمانباختلافتختلفولا،التبديل

والذينوحأبهوصىماالدينمنلكم)شرعتعالىاللهيقولهذاوفي-.والسلام

ولاالدينأقيمواأنوعيسىوموسىإبراهيمبوصيناوما،إليكأوحينا

()01(فيهتتفرقو)

تعالى،باللهبالإيمانيتعلقالذيبالإعتقاد.يتعلقالذيوهو،الدينمنالقدرهذا

المنزلةبالكتبلإيمانواابالرسللإيمانوا،صمدفرد،واحدإلهوأنه،بوجودهوالتصديق

فيوالعقابالجنةفيالثوابمنفيهيكونوماالآخر،باليوموالإيمانالسما،.من

الرسل،باختلافلايختلفجميعها،السماويةالأديانبينمشتركقد!كههذاالنار،

دانم،وهدى،كلههدىلذلكوهو،ومكانهمزمانهمولاباختلاف

التفييرولا،النسخيعتريهلاوالخبرالخبربابمنالموضوعاتهذهلأنوذالت

مستحيل.تعالىاللهعلى!الكذبكاذبأالأولالخبرانك!إلا،والتبديل

وأوحسوم،وزكا..صلاةمنالإنسانبأعمالتت!إتالتيالأموروهي،الثريعةأما

ونطام.كيفيتهاحيثمن،الأديانباختلافتختلففإنهاء.وصرابيعأو!وصلننكا

..خاصةوعبادات،معينةمثريعةرصرلولكل،أمةلكلفإن،أدانها

معوتتفقتناسبها،شريعةأمةلكليشرعأن،وعدالتهالطاحكمةاقتخستوت

بهجاًالذياا!لإسلاميللتثريعائناسبالرقتحانفلماواستعداداتيا،اصبيعتها،

بينة،لكلويصلحجماعةكلمعويتواتتيتلاعمرالذتيوسلكل.اعيهالهاص!!محعد

سيدناإلربهالهااحىأ.تعاليمهاعىوتحر!!اباْداسْهتاقرصالتيالجماعاتبوتمد

وصل!.اعيهاللهحلىمحمد

كلفي.أمةكلأعطىحيثبخلاته،ورأفتهتعالىاللهرحمةكلهذكممدروكان

.العابت،فيمنتهجرتحيثتعالرالهاثأنالتوذ.لهاالخيرفيهيعئ!!ما،زمان

وهي،الأول!القبلةأنزالتاعىيدلوالتفييراالنس!ثأبةقاالراسْعكانتهناومن

)وماجعلناتعالىفال،احرامااخسجدإلىوالتوجهبالقبآ!نسختاخاقفس،بيتقبة

()11(عقبيهعلرينتبممنالرصر!ليتبممنلنعر!إلااعيهاكنتالتيالتئآ

11
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وجهكفولترضإها،قبئآفلنولينكالسماءفيوجهكتتبنرىقد)تعالىوقوله

()12(.شصاإوجوهكمنولراكنتموحيثما،الحرامالمسجدثصر

أبنامحم،أدعيامحم)وماجعلقعالىقال،بتحريمهاقبنيإباحةتعالىاللهنسخكما

عندأقسطهولأبانهمأدعوهمالسبيليهدىوهوالحقيتولواللهبأفواهكمقولكمذلكم

رمواليكم()12(الدينفيفإخوانكمأباصمتعلموالمفإنالها

حارثةبنزيدتصةفيكمازواجها.بإباحةالإبنونجةتحريمالإسلامنسخكما

(الأحزابصورة)راجع.عنهااللهرضيجحش(بنت)زينبوزوجته،عنهاللهرضى

العقيددعلىامثتملقدوسلمعليهاللهصلىمحمدبهجا.الذيالكريموالترآن

الكريم،القرأنفيوجلعزاللهأكهلهافقد:العقيدةأماجميعأ،الإصلاميةرالريعة

متصفوأنهواحدوأنه،تعالىباللهاْلإيمانمنتنصيلاْمسانلها.جميعفيهوذكر

أحد،اللههو)قلتعال!قالالنتصاصناتجميعع!تومنز.،الكمالصناتبجحيع

وهرشئكمئله)ليستعالىوقالأحد(كفرألهيكنولميرلد.ولميلد.لمالصمد.اله

تكنولمولد،لهيكونأشوالأرضالسموات)بديعتعالىوقال\(البصير()ثال!ميع

كلخالقهو.إلاإلهلاربكماللهذلكمعيم،صثئبقلرهوثى.كلاخقواصاحبةله

(()15وكيلشىكلاعىوها،فاعبدوهثصى

والزكاة،الصلاةفريضةمن،أصرلهاعىالكريمالقرأناصتطفقد.الريعةأما

والهبة،،والدين،رالثراًالبيعوإباحةوالصلأق.النكاحجرازرمن،والحجرالصوم.

النهصلىالرسولكلامرهي.تشريفةالنبريةالنةوجات-اخعاملاتمنذلترضب-

تنصيلاْ.وتوضيحها،الأحكامهذهببيانضطجاوتتريراتهَوأفعالهوش!!عيه
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الأولالمبحث

تعالىاللهبوجودالإيمان

إصلاميةعقيدةالكرنلهذا4ومبدخالقبوجودوالتصديق،تعالىاللهبوجودالإيمان

فلا،الدينتواعدمنوتاعدةاالإيمانأركانمنركنفيوبها،إلااخر.إيمانلايتم

لهذاومبدعأ،الكرنلهذاخالقأإلهأهناكأناعتقدإزاإلاحقأ،مؤمنأالإنسانيكون

يعز،وممنعيعطيهـسفني،يخلق!ويعدميوجديث!اً!كيفالكونفييتصرفالوجود!

الملكوتنزعلا.مناخلكتزشاطلكمالكاللهم)قل،ويعذبينعم،ويعاقبيئيب،ويذل

)17((قديرشىكلعلىإنك،الخيربيدكتشاءمنوتذل01تمثامنوتعزتشاءممن

استوىثم،أيامستةفيوالأرضالسمواتخلقالذياللهربكمإن)تعالىوقال

إ)18(حثيثايصلبهالنهارالليليفشيالعرشعلى

اخا.عىعرثهركان،أيامستةفيوالأرضالسمراتخقالذيومو)تعالىرقال

(عملا()91أح!تأيكمليبلوكم

العلما.:بمضتال!اخكنفعسواجبأولهوالكونلهذاالخالقاللهبرجودوالإيمان

.فاعرفالعليللهامعرفة....اخكلفاعىواجبوأول

تعالىاللهوجودعلىالإستدلال

القرأنمسلكفهناك،عدةمسالكتمالىالهاوجودعلىالاصتدلالفيالملما.سلك

وغيرهم.الصوفيةومسلك،واختكئمينالفلاسفةومسئكالكر3

ولابديهيتعالىاللهوجوربأنالتاثلينكلامسأذكرالمسالكهذهاعىنتكثمأنوقبل

الفصرة.صريقاعيهيضلقماوهو،تليلإلىيحتاج

13
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:الفطرةطريقا-

ومفصورجليأمرالكونلهذارمبدعخالقبرجردالإيعانأنيقررالذبَالطريق!هو

بعضمنهمالعلماًمنكثيربهوصدق،الطريقبهذااعترفوقد،الإنسانيةالنفسني

مثل،المحدثينوبعض،الصوفيةمنوكثيروأتباعهما،القيموابنتيميهوابناخعتزلة،

وغيرهما.)كارليل(والفيلسوفعبد.،محمدالشيخ

إلىلاتحتاجعاتلية،ضرورةتعالىاللهوجودمعرفةإن:يقولوناخعتزلةفأوفك

وأنوالأعراضالجواهرفيبالنضا!لاتتالىاللهمعرفةبأنالقولإلىوذهبوا،برهان

(.)02عليهما!يجبماتكلفواقدذلكفعلواالذين

فطريتعالىالهابوجودالإيمانأنإلىوأنصارهصا(القيم)صابن(تيميه)ابن!يذب

رابعةفيالشصم،وضوحمنأوضحتمالىوجودهوأن،دليلإلىلايحتاج.النفوسني

الثاعر:بقولويتمثلون،نفسهإلىبالتهمةفليتوجهبذلكي!ثعرلممنوأنالنهار

)21!دلبلإلىالنهاراحتاجإذاشىالأذهانفييصحوليس

نأوير!لم،الثصهرصتانيعلى(رالنقلالعقلتعارض)ررءكتابهفيتمميه()ابنويرد

منامسالةهذه)فماعدت:ويقول،دليلإلىلايحتاجتعالىاللهبوجردالإيعان

بضرورشيتالإنسانيةالسليمةالفطرةفإن،برهاناعيهايقامالتيالنضرياتا

منسالتهمولنن).شكاللهأفيحكيماخ!يمقارربصانعفكرتهاوبديهةفصرتها،

/9الزخرفسورة(،العليمالعزيزاخقبنليتالنوايارخرالسمواتخلق

،الضراءحالفيإليهايلوذونأنهمفلاثك4السرافيالفصرةهذهعهتاغذ!إهم!إن

فيت-ل(تيميه)ابنويستصرد....الدبتلهاصخص!تاللهادع!كالضللموجغشيهم!إذا

وننىالت!حيدبمعرفةورد!إنماالصان!،وجودبصرفةالتكيفيردلمولهذا)

.(ايت()22ال!نر

الإتنية!النف!فيوضروريةفصريةتعالىالهامعرفةإنتالوافقدالصوفيةأما

بني-تربكأخذ!إذ)تعالىالهاقولوهي:الاْعرافسورةبأيةقولهماعسويستدلرن

قأثينا،ابىاتالهِ.بربكمألست.أننسهماعىوأثهدهم.ذريتهمضهورهممنأدء

()23(غافلينهذاعنكناإناالقيامةيومتقرلرا
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آدمأولادعلىاصيثاقواالعهدأخذتعالىاللهأنإلىبصاهرها(ت!ثيرالآيةهذ.فإن

تعالىاللهمعرفةأنعلىدليلوهذابه.وأمنوابذالتفشهدوا،وخالقهمربهمبأنه

دليل.إلىتحتاجفلا.فيهاوكانت.النفمىفيموجودة

فيفصريتعالىاللهوجودأنرأتيفقدالعقليإتجاههمععبدهمحمدالشيخأما

)24!عبسسورةمن(تذكرةإنهاكلا)آيةتفسيرهعنهدذلكذكر،النفوس

)لستيقرل:حيثالرأبَهذاإل!اخحدثينالفربيينالفلاسفةمن)كارلل(ايذهب

الباطنةعلاقاتهبصدد،إنسانكلبالفعليعتقدهمابلالكنسيالإيمان،بالديانةأقصد

الدين()فلسفةكتابفيياتر-لرجلأ،جعلالذبَاخل!،الخفيالندا.اكذ،الكونبهذا

عليهللإجابةمسوقاوأرانيإلا.السؤالبيذاثنتيأحركلمإني؟ةمتدينأناخاذا

لوازممنلازمةفالتدين.التذ!كليرأسدصيعلالأني،متدينإفي:وهو،الجواببهذا

r(ذاقي()5

هوالكونلهذااخبدعبالخالقالإيعانأنضالدالةبالآياتمئالكريمرالقرأن

اللهصلى)محمدا(نبيهمخاصباتعالىاللهيقولجميعأ،الخلقبذلكرلعترف)الله(

اللهلنلياقروالقيرالشمسرسخروالأرخرالسعواتخلهتمنصاشمولنن)وسلصعليه

(()26فكونفيِفأنى

بلالهالحمدقل،الهالنليقرِوالأرف!اتالسماخااتصتسالتنهمولنن)تعالىويتر-ل

/23لقماقصر!فىلايعلمهت(أكثرهم

وثن.والأبصارالسععياإ!أثنوالأرخر،السعاءثنيرزقكم-تتل)تعالرويتا-ل

أفلافقلالنهفيقرلونالاْصر.يدبرومن،الحيمناحْيتومخرجاصيت،منالحييخرتَ

تصرفهت()37(فأنىالضلالإلاالحقبعدفمازا.الحقربكمالهانفلكم.تتتت

الاعتر)فخرورةفياجيةواضحهَدالنصاإهذهفيهاتضهرعملمِةاقفمهِهناكإنبل

ولا!ال!!منرلب!.ا.لإشسانداخلمننابعأا.لاعترافهذاريكونتعال!.ائهبرجهب

تعالرْالهات-لالتذاعىيدلاوالشدةالا"لمساعاتفيالتوذ،العتلمن

ضرد،عنهكثننافلما،فانماأ؟،تاعدأأر،لجنبهدعانا!لخمراْ،تنمسوإذا)

:N
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وتولهA(2()يعملونماكانواللمسرفينزينبخلكمسه،ضرإلىيدعنالمكأنمر

البرإلىنجاكمفلما،إياهإلاتدعونمنضلالبحرفيالضرمسكم)!إذاتمالى

كنورا()92(لإنساناوكان،عرضتمأ

راسخأإيماناهناكأنعلىيدلانكثير!الكريمالقرأنفيوأمثالهماالآيتانفهاتان

علىتادروأنهالوجرد.لهذامبدعأخالتأ.إلهأهناكأنتثبتالقلبفيثابتةوعتيدة

!رصة.أوشدد،في!قعماإذاالعبدونجاةالضرر،إزالة

الإستدلالفيالكريمالقرآنمسلك

تعالىاللهوجودعلى

،وصدقحقفيهماكللأن،برهانوأعلى،حجةرأعضمكماب،أصدقالكريمالقرآن

لهذاالخالقوأنهتعالر.اللهوجودعلىتدل،كثيرةآياتالكريمالقرأنفيوردتوقد

يمثا..كيففيهوالتصرف،لهرالموجد،الكون

مضينانبراسأتكونكي،تعالىاللهوجردعلىالدالة!الآياتهذ.منبعضأوسأذكر

شأنهاجللرجودهوالمنكرينالعاندينضدتويةحجةوتكون.ثاْنهجلوجود!علىيدل

قلوبهم.نيوصثجي

وماواللارضالسمواتخلقالذك!)اللهالسجدةسرروةفيتعالىاللهيغول:أولا"

أفلاسفيع،ولاوليمندونهمنلكمما،العرشعلى؟سفسغماثم،أيامستةفيبينهما

ألفمقدارهكانيرمفيإليهيعرتثمالأرضإلىالما.سنالأمريدبرتتذكر!ن.

خته،شىكلأحسنالذيالرحيمالعزيزوالثهادة.الفيبعالمذلكتمدرنامماضة

رمابعدها.4الآياتطين(منالإنسانخلهتوبدأ

هت"إتالذتيوأنامخوق.ومافيهماوالأرضالسمواتأنتتررالآباتفهذه

يربالذيفيوكه،الوجودهذايدبرثتهجلوأنهاتعالىاللههوكلئها،الأشياه

لاالذجَأالعزيزوهو،والشهادةال!يبعالمههلأنهاوسذلويعزارممنعويعطي!س!م.

خقبدأوأنه،وإبداعهخقهثىكلأحسنالتي.بخقهاالرحيم،يفلب

طين.منالإفسان

16http://www.al-maktabeh.com



لهأنعلىيدلمتعددةومخلوقات،رأرضسما.منومافيه،البديعالكونهذاإن

تعالى.اللهوهوومبدعأخالقأ

ماأفرأيتم،تصدقونفلولاخلتناكمنحن)الواقعةسورةفيتعالىيقول:ئانيا

بعسبوقين،نحنوماالوتبينكمتدرنانحنالخالتون،نحنأمتخلتونهأنتمأ!تمنون

تذكرونافلولاالأولىةالنفعلعتمولقد،تعلمونلافيماوننسنكمأمثالكمنبدلأنعلى

فظلتمحطامألجعلناهنشا.لوالزارعوننحنأمتزرعونهأنتمأ!تحرثونماأنرأيتم

منأنزلتموهأنتمأتشربونالذيالما.أفرأيتم،محروموننحنبللمفرمون.إناتفكهون،

تور!نالتيالنارأفرأيتم،تشكر!نفلولاأجاجأجعلنا.لرنثاء!المنزلوننحنأمالمزن

فسبحللمقرسن،ومتاعأتذكرةجعلناهانحنالمنشنون،نحنأمشجرتهاأنثاسمأنتمأ

ومابعدها.57منالآياورَالواقعةسورة(العضيماربكباسم

علىتادرالهاأنعلىالدلالةالسورةمنالمرقعهذافيذكرت!إنالآياتهذ.إن

ذلكمعفإنها.والعقابرالثواب،للحسابقبورهممنالموشراحيا.والنشورالبعث

وذلك،عظيموخالق،حكيملرب،ومربوبمخلوقالعالمهذاأنعلىواضحةدلالةتدل

يعتلولا!ارادتهبقدرتهرحادث،إليهمستندالمخلوتاتمنالآياتهذ.فيماذكرلأن

لذاته.الوجردواجبالخالقكانإذاإلاذلك

التعصبعنبعيدأاسميما.نضرأ،ونحوهاالآياتهذهإليهماترشدإلىينضرمنإن

أدراكاليدرك،إتقانهاوبديع،اصثاهدةالصنعةعجابْفيرينقبيبحثرمن،والت

شىبكلأحاط.مختارأقادرأوفاعلأ.خالاقارباالعالملهذابأنويصدق-تويةقرمأ،

العزيز.التريوهواعما،

وبين.وكليعهاللهرسرلموصبينومناقشةحوارالكريمالترأنفيورد:ثالثا

لهذاوصبدعخالقرجودبهموسىيثبت،تعالىاللهوعدو.عهدهفيمصرمنكفرعون

.الكرت

العالين،وماربفرعرنقال)الث!عرا.سورةفيالحوارهذاعنحكايةتعالىيقول

قال!تستمعونألاحولهصنتال،موقنينكنتمإنرمابينهماوالأرضالمواتربقال

المثرقربتالامجنرن،إليكمأرسلالذيرسولكمإنقالالأرلين،آبافكموربربكم
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منلأجعلنكغيريإلهااتخذتلننقال!تعقلونكنتمإنومابينهماوالمفرب

012بعدهاوما23منالآية(المسجونين

وجودعلى،الدليلتلوالدلللفرعونالآياتهذهفيال!ملامعليهموسىأقامفقد

فرعونولكن،بوجودهوالإيمان،اللهإلىللوصولالواضحالطريقلهوبين!تعالىالله

علىوأنكرووضوحها،قوتهالهاممتبانبعدما،الأدلةعنوتعامى،الحقهذاتجاهل

استدلفقدالصحع،والعقل،السليمةالفطرةعليهتدلعماوأعرض.دليلهموسى

فرعونولكنالمزثر،علىوالأثرالصانععلىالصنعةبدلالةتعالىاللهوجودعلىموسى

وأضل،فضل،رأسهوركبذلك،عنأعرض

أفحمهوتد.رأيهتأييدعنعجزعندمانرعونإنبلالحد،مذاعندالأمريقفولم

إلىفي،!الجبروتالقوةمنطقإلىفرعونلت:القاطعةبالأدلةالسلاماديهموص

إلهأاتخذت)لننوقال،الأليمبالعذابالسلاماعيهموسىهددفقدوالإهانةالتهديد

المحرةوأمن،السحرةعلىوتفلبموسىغلبهوعندما.إامسجونينمن!اجعلنكغيري

السحرااعمكمالذيلكبيركمإنهلكمأذنأنقبلبه)أمنتمفرعونقالبموس،

أشدأينارلتعلمنالنخلجنوعفيولأصلبنكم،خلافمنوأرجل!مأيديكمفلامصن

أنتمافاقض،فصرناوالذيالبيناتمنماجاضاعلىنرثركلنتالوا.وأبقىتاباْ

أكرهتناوماخصايانالناليففربربناأثناإنااكنيا،الحياةلحذهتقضيإنماتاف!!

بعدها.ت71jصهسررةستالآياتوأبقرا(خيرواللهالسحرمنعيه

هرالبحرنيوأغرقهوالأولىالآخرةنكالالهافأخذه،ربفىو!فىفرعونضلهكذا

(جثيعاْ()03معهومنفأغرقناه)تعالىقالممعهومن

الضالين،منوجماعات،اخلحدينمنأناسوضلالهزيففيفرعونتبعفقدزلكومع

!يخكرون،تعالىالهاوجودينكرون!شددةبأسماءرسموا،مختلنةأزمانفيظهروا

!اهي:يات!لونالذين،بالدهريينيسمونمنهؤلاءمن.والعقابالثوابوالإعادةالبث

إلاهمإناعلممنالتبذومالهمالدهر،إ.،يهلكناوماونحيانمرتالدنياحياتناإلا

يضنرت.

الطريقعنضلواالذينهؤلاءالرجوديين.أوبالثيوعيين،يسمونمنومنهم
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الصحح.الإيمانعنوانحرفواالرثاد،طريقعنوزاغوا،المستقيم

الجاهليةفيقالالذي!الأعرابيذلكعتلهماالضالونالمنحرنونهؤلا.يعقلألم

ذاتأفسماءالمسير.علىيدلالتدموأثرالبعير،علىتدلالبعرة)الفصرةبلسان

الخبير)31(اللطيفعلىذلكيدلألا،أمواجذاتوبحار،فجاجذاتوأرضأبراج

العقليةالأدلة

-:منهاعقليةبأدلةتعالىاللهوجودعلىالكلامعلماءاستدل:ولاأ

كقأنوهو،(السببية)تانونعدىيقومالدديلوهذاالحدوثدليلا-

سبب.لهسببوكل،خالقلهمخلوق

،محدثمنلابدلهحادثوكل.حادثوأعراخهبجواهرهالعالمإن:الكلامعلما.يقول

قعالى.ال!هاهوللعالمواخحدث،محدثلهفالعالم

الليلأنباخث!اهدةنلاحظفإننا!والعدمالتفيرعليهيصرأفلأنهحادثالضلمأنأما

لهتحدثثمساكنأ،يكونالشئوأن.برودةبعدهاتاسيالحرارةوأننهار،يعقبه

أمارةالعالمفيالتفيروهذا،وأصفرأم!ودأخر!ومرةأبيضمرةيكونوأنه.الحركة

حادثأ.يكونمنهايخا!و.،الحوادثمحلاماكانكللأن،الحدوث

تليلهامحدثمنلهبدلاحادثكل:القائلةالثانيةالاتضيةوأما

كتانيا.بهايحكمالعقلأنإز،البداهة

باعتبارهنفسهعلىمتقدمأيصبححيننذأنهإذ.نفسهالعالماخحدثيكرنأنوبخيصح

احدالهالث!كرنلأت.باخلوهذا،صخلوقأباعتبارهنفسهع!تومتأخرأ.للعالمموجدأ

بالبدامة.باطلواحد،وقتفيعنهاومتاْخرأنفسهعلىمتقدما

بل،حادثأيكونفلا،صاناتهفيلهمفايرأيكونأنبدلالهواخرجدللعالمالمحدثهذا

.،قديمايكرنأنيجب

تعالى.الهاهوللعالمالمُحتثهذا
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قولهفينفسهروجهِفيسببأالشئيكونأناصتحالةإلرالكريمالقرأنأشاروقد

الخالقرن()32(همأمضىغيرمنخلقوا)أمتعالى

الذبَوهذا،أننسهموجودفيسببأالناسيكونأنتنكرالثافيثقهافيالآيةفهذه

السابق.دليئهمفياختكلمونقرره

واصحبث،الدالبنتحاخخدثإن:فاقالواالإضافةبدليلاختكلمونواص!تدل3-

بحوثالإضافيينالأمرينأحدوجرديتصورلاالتي،الإضافيةالأمورمنبكسرها

يتصورفلا،البنوةومثل)ابن(بدون)أب(وجوديتص!ررفلاالأبوةمثلالتوذالآخر.

)محبث(بحونالدالبفتح)مخدث(رجوريتصورلاكذلك)أب(.بحون()ابنوجود

تعالر.اللهوهومحدِثمنيدلهفلا.محدثولحوالعالموجودثبتوقدبكسرها
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الفلاسفة:أدلة

منها:أدلةبعدةتعالىاللهوجودعلىالنلاسنةاستدل

:الامكاندليلا-

الممكن،منمركبةلأنها.بداهةممكنةالموجودة)32(الممكناتجملةإن:مرةقالرافقد

الوجوديعصيهسببإلىمحتاجممكنوكلممكنأ،يكونالممكنالشئمنواصركب

الوجود.ويعطيهايرجدها،سببإلىبتمامهامحتاجةالممكناتجعلةأنهذامن!شتج

غيرها.أومنهاجزعاأو،عينهايكونأنإماالسببهذا

تقدمضرورة،نفسهعلىالشئتقدمعليهيلزملأنه،عينهاالسببيكونأنجانزلا

باطل،وهواخبب،اعسالسبب

لنفسهعلةاالثمئيكرنأنإماعليهيلزملأنهاخمكنات،جزءالسببيكونأنجانزولا

نإفقط،لنفسهعلةيكرنأنوإما.المكناتأولهرالجزءهذايكنلمإنصبقهوئا

بالبداهة.باطلوالكل،اخمكناتأولفرضناه

:صورتانلهفهذاغيرهااخمكناتمببكان!ان

مرجرد.!غيرصعدوم،اختحيل.لأنأيضأ.بصلهذاالستحيل.هوالفيرهذاهل

لايعصيه.-الرجردالشىوفاقد

هرالواجبهذارجردها،الممكناتأعضاكيولحرالراجب،هرامفايرهتاأنفبقي

)34(.تعالىالها

ترجحعلةمنلهلابداخمكنهذا،)ما(ممكنوجودفيثكلا:ثانيةمرةوقالوا2-

لذاته،الراجبوجردثبتلنفسهاالرجود!اجبةكانإنالعلةتا!.صدمهمحلىوجود.

الكلامانتتل،ممكنةكانتباْنلننسها،الوجودواجبةتكنلم!إنتعالىاللهرهو

إماالعآ!هذهعىمها،عل!وجودهاترجحاعةمنبدلهافلا،ممكنةكانتوئاإليها،

بدلهافلاممكنةكانت!إن،الواجبوجودثبتواجبةكانتفإن،ممكنة!اماواجبة

جانبفيلهمالانهايةإلىالعللصلسلةتستمرأنيجوزولا.....وهكذاعلةمن

لنفسها.الرجودواجبةاعمةع!ندتقفرأن،الملسلةتنتهيأنمنلابدبلاخاضي.
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وهوتعالر.اللههيمرجدإلرالاتحتاجالتي.الواجبةالعلةإهذفى..مهبإلرْلاتحتات

(3لئالمإداصوجبرهو،دمرجهِتعالرناثه.باحضا

العماءابعضوسماه:الفاوبعض،الفلاصانةمنكثيرباستدلأخردليلاهف؟3-

اْ!بداع(.)دليلأو(العناية)رليل

العالم،إبداعمنبحراسها.!نسانيثاهدهفيماإن:قولهمفيالدليلهذاويتلخص

هذااعىهينته!إتتان.لبعضبعضهوانقياربعض.إلربعضهوترتيب.صنعه!إتقان

ثابت.كلرثباتفاصد،كلوفساد.كاننكركونفي.الكاملا!تقانوا،البديعالنضام

والحكمة،التامالتدبيراعردليلوأقور،برهانأعضمك!مذاإنزاثل.كلوونال

ا!نافبروهذا،حكيمحكلةكلووراءمدبرتدببِكلوورا..العالملهذاامةالشا

تعالد.الهاهولهءواخب

الممنى:هذافيالجرزية(قيم)ابنيقرل

وأحكمألاته.أحكمتقدنهر.اعىدانردولابفيتقرلماالجاحد،اخعظ)فل

ولا.مادتهفياخلأفيهالناصرلايرىبحيث،رأبلفهتاقديرأحنأدواتهوقدرت.تركيبه

يلممنالثيقةتلكوفيحاجتياايساقييا،عضيمةحديقةاعرجعلرتدحىررته،في

رلايتتفتر.منهايختلفلا.بمصالحهاوالاتيام.رتعهدهامراعاتهاويحسن!ضعثها

وضررراتيمحاجاتيمبحباصخارخيانراعسالجفافعندقيمتهايقسمثم.ثمارها

إتغانأهذاأترقاك؟اكل،علىهكذاوياقسمب،مايثيه!صنهمصنفلكلفيقسم!

التزوكل،الحديقةركتاالحرْلابالتذدوجهاتنه-بل؟!ولامدبرولامختار،.بلاصانع

وما؟!كاقلوذلكفيعآ!التمايقرلأفترق.ولامد!ولاقيم،.فاعلغيرمناتفأتاْ

!!إليهيرشدكومالذي؟يفتيكالذتي

الآياتهذهتر!فل!لها،"،بصامْرعمياءاقابأ"!أنالحكيمالعزيزحكمةمنول!!

والقمروالثصى.لغاإبصار"لاأعينأ!إتكص،البييميةاتاتالحيرِونيةإلاالباهرة

؟!)36(وجحدتياأنكرتياإنذنبهافص،لاتراهاوهيىباْمرهمسخراتموالنج!

عالمصتدرهفهرالْعوبإنجيدإسس!إبفي(القيم)ابنيسرفالعنايةدليلهرهذا

قدير.وموْلف،فاخل
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بالمصادفةوجدالعالمإنيقولمنعلىالرد

وأنموجدبدونوحدهوجد!إنما،لهلاخالقالعالمأنإلىاخنكرينبعضذمب

الشكلهذاعلىتكونهفيالسببهي،العالمذراتبينالموجودةالداسبةالحركة

عاقةقوةولا،مبدعخالقإلهامحسرسالكونهذاوراءليسوأنه.المحسوسالمشاهد

(TV)مدبرب

المحسوساتأنورأوا،الحسعلىالخالقوجودنفييمفيالماثيونهؤلا.اعتمد!قد

لهوجودفلا،محسوسغيراللهومادام،سواهامصدرهناكوليس،ائعرفةمصدرهي

له.ائزلدةالأدلةوتناتصهباطلالقولوهذا

المزيفوالإدعاءبالإنكار،و)كتفوا،وجودهنفياعىدليلأيقيمواأنيستطيعوالمفهم

إلىالالوهية،فكردظهورقوةعلىيدل،النفيرليلإقامةاعىالقدروعدم.فحسب

باكليل.إبصالهامعهيمكنلاحد

يقولونالذينهؤلاءعلىبالررالحديثالعصرفيالرياضةإالطبيعةاعماءتاملقدبل

الحديثةالع!إمتثبتهمامعيتنافىبافدفةالغرلأنالعلميةبالأرلةوأثبتوابالصدفة

الذثياخحددوسيره،تدبيرهرتحكم،العالمنضامتحكم،دقيقةعلميةقوانينوجودمن

ثعانباسا!،أوحمواناورمنالكرنفىماوها!جود،الِواخمل،المالمهذالفسدلولاه

هذاعلىيقومومنضمأالكونهذاتدبيرعلىيقوممدبرأهناكبأنالإعتقاد.يوجب

(.)الإلهكلمةعليهنصلهتمارهرقادر.،عالماصبدع.وهذااخدبر،هذا.اعالإبد

ليذاأنقصد،دونأثبتتالعميةاالبحرث)إن(كيل)لدثرا"يامريكيالعالميقول

الخاله،الاْ-لاخحركإلىمحماجأنه؟لابد،بتاسهفيبصأنسمكنوْ،اامهبالكرت

(rA)(الإله

يتناوبانونهار،ليلمن،الصنعةفيوإبداعجرد،الهِفرنضاممنالكونفيماإن

علىمنهاكلبيه،متعددةوكواكباوأرضوتمرث!مسومن.معينبمتدارالعالم
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اهكوالعالملغسد،زادتأواخسافة!قصرتالبعد،التذاختللالآخر،منمعينبعد

أتيإنإ!كلاإ.؟إعمياءصدفةأوعشراء،خبصةنتيجةالتذكليحدثأنيمكنهل،

باتأرفضأترفضهكعااخستحيل،منهذاأنيدركأنلابدالتفكير،علىتادرعاقل

الرياضية.الإحتمالاتنضرية

بالصدفة:القولمنساخرأكونكلبن(البروفيسور)بدوينيقول

إعدادنترقعبأنمفزاهفيشبيهإتفاقي()حادثنتيجةوجدتالحياةبأنالقول)إن

!؟مطبمة().فيياقع،صدنياننجارنتيجة)قاموس(ضخممعجم

لأن،تحقيقهلايعكنفرض،الصدفةقانرن)إنالأمريكانالعلماهأحدويقول

إمكانأخ!اتنفيالتيننسهاهي،الثمينةالصدفةنكتةتعطيناالتي.الرياضيات

(؟)1الصدفةقانونبفعل.الحاليالكونوجودفيرياضي

تعالر:تال.غيرهفيهيشاركهأنلايجوز.مثأنهجلالهاخصانصمنالخلقإن

(()42العامينربالهتبارك،والأمرالخلقله)ألا

.(دينيس)جورجالأمريكيالضبيعةعالميت-ل

وفي،الخالقبأوصافيتمتعأنهالتذمعنىفإن،نفسهيخآ!أنللكرتيعفىالركان

الت!يماإل!ننتهيوهكذا...)الإله(لحوال!تبأننوْمنأنصنضه-الحالهته

واحد،أنفيومادياغيبيأإلهأ،عجيبأإلهأيك!تسرف،هذاإلهناولكن.الإلهبإجود

هذامنبجزءليسوهواصادتي،العالماخقاكبَ،الإلهالتفيأؤشأنأفخسلإنني

.(؟()3الخزعبلاتهذهأتبنىأنمنبدلأ،ومديرهومىبرد،،حاكعههربل،الكرت

بأنالقه-لولامع.بالصدفةالقولمعيتفتلا.العالماعيهيسيرالذخ!االنضاكلهذاإن

قادر.عالمموجببحو!نوجدالكوناهف

كما.معينهدفنحويسيرالكون)هذاامحدثيئالفماهأحديقولالممنىهذاوفي

جميعأ،الذراتتتبعهمعيننضامفهناك،الذراتفيساهدهالذبَ،النضامالتذاعريدل

التيانين،بالتِاعماْازردناوكثمام،اليررانيهِبثوما،اليوراني!مإلىالايدروجين.صت

بمااعمأازددناالختلفةالعناصرلإنتاجوالألكتررناتالبروتيناتتوزيعنيتتحكم
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تتمالرحلاتهذهوأنلابدبل!والملاصةبالتكيفذلكنعللأنلانستطيعتجعلناظروف

()45(ممنوحةموهوبةغريزةهدىعلى

نأذلك،النظامهذاإحداثعنعاجزةالطبيعةأنفيإننانيختلفأنولايمكن

الكائناتفيالمسبقةوالفاية.(غايةلإحداثالكثير)تا3ليفعنعبارهوالنطام

أجسامفيتتمعملياتهناكوأن،عاقلةغيرالمادةأنالواضحمنأنهكما،واضحة

فعلت!عالمحكيمقوةبأنالقولمنفلابد،شينأعنهالايدرىوالإنسانالحيوانات

الكاثناور.فيأىوفيها(للكاننا!وحدمته.ذلككل

بدونتتمأنهاذلك،العاديةأشكالهاتأملمنذلكويظهراخرافةالمحضةفالصدفة

منكانأنهعنتنبئفإنها!السليمةونهاياتها،الأمورعواقبأما،نظامولوناترتيب

مسبقة.غايةلدانها

يرسف/الدكتوريقولذلكوفي،محالةالصدفةيجعلالرياضيةالإحتمالاتوقانون

عن!احدةنتيجةإلىليؤدي،مختلفةبطرقضئيحدثأنيمكن)لاعيسىالدينعز

()46(الصدفةطريق

لأن،إنكارهلايمكنالوجود.لهذاوالمبدع،الكونلهذاالخالقاللهبوجردالإيصانإن

وأمكابر.إلاذلكولاينكر.واضحةدلالةعليهيدلان!الصريحوالعقل،السليمةالفصرة

.وإبداعنظاممنالكونهذافيعماغافل
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.(ونضامتوافقمنالمادةعالميسود

لم،لقوانينيخضع،الكونهذايسودالذيالرانع.النطامهذا)إنأخرويت-ل

وتدبيرأجيهأتِطاوراأنكما،بدايةلهاذاتها!الحياةمعجزة!إن،الإنسانيخلقها

الإفسان(.دانرةخارج

سميتالذتيالنحو!هذاعلىلهاطابعإلىمحتاجةبأنههيرحي)الطبيعة(إسمإن

(.)الطبيعةالإسمبهذاأساسهعلى

رنيسأكانالذي(موريسون)كريسالعالميتولالعالمفيوالتناسقمالنضاإهذاوعن

مجردليسالسما!يةالأجراموضع)اللهالزمنمنفترةنيرلوركفيالع!إملاكاريمية

كانله)مثلأ(القمرأنإذ،بحسبانالفضاًفيموضوعةهيبلعشواء،صدفة

والجزرالمدلأصب!عنهتنصاأالتي،المسافةربع،بصقدارالأرضإلىأترب

.(التكنتيجةاليابسةأجزا.جميعالديفرقحيث،مصيبتين

أنهافرضنافلاالساعةفيميلألفنحوتبلغالأرضدورانسرعةإنأيضأ)ولقرل

نأالتذعلىوترتبوالنهار،اليلامنكللطالفقط!الساعةفيميلمانةبسرعةتحرر

شمدةمنليلأوتتجمدالحر،شدةمننهارأتحترقوالحيواناتالنباتاتجميع

(4البرد()!

لناجفيضياءاالع!!ازدادوكئما،الع!إفجرفي/"لايزالورالبشر)إنأيخ!اْريترل

)دارت!عهدمنذمضتالتي،التسمينالسنراتففي.عمبدخالقصنعةمثيناْضينا

ابخهامعرفةإلىفشيناْثيناَبناتنرالمنميموالتف،هاشلةاكتشافاتءال!آتمت

أبدأ.التذعنبنايبتعدرلاابهالإيمانإلىبنايسيرالعلمفصريق

ظهورفياخصادنةعاملتجعلالكات،نضامعلىخبغناهاإذاالرياضيةواخعادلات

ملايين.منواحدأايبخلااحتما"َالعالمفياصحياةا

أنحانهافيينبثعقلعلىيدلأغراضيا،تحقيهتفيالحياةحيتنسعةأنكما

بثكريماْ،فلغألياباْن،حجتهتردلاابسانتنصقالحي!انوحكمة-جميعأ.

فيها.الفريزة

فيتتمالبحروثعبان،الساصرنصمتامنكلبهايقرمالتيئ.الرعرةالصرللةافالرحلات
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الإلهيةالصفات

ليسأوجسم،حادثأوقديمإمافهو!الصناتببعضيتصفأنلابدموجودكل

-.يشبههاأولاالموجوداتمنغير.يشبه،بعالمأوليمىعالممتعدد.أوواحد،بجسم

ونقلية-عتلية-كئيرةبأدلةالتذوأثبتنا،تعالىاللهوجودعلىالكلاملناصبقوقد

.الوجودوواجبموجود،إنهحيثمن،بصفاتيتصفأنبدفلاموجودأاللهومادام

لله!اثباتهاعليها.والاستدلالفهمها،ومحاولة.الإلهيةالصفاتفيالبحثوليس

الذاتحقيقةمعرفةإلىنصللملأنناذلك،الإلهيةالذاتإنباتمنأهميةبالهل،تعالى

لهذاومبدع.خالقإنهحيثمنعرفنا..صفاتهطريقعنتعالىاللهعرفنادىانماالإلهية

المحيط،الراسععلمهوعلى،الخالققدرةعلىواضحدليللإبداعواالخلقوهذا،الكون

تعالىصفاتهعلىواخحدليلإنه،الكاملةإرادتهاعىوشئبكل

إنها،تعالىاللهدعاءفيالرجاءومحط،السؤالمناطهيالإلهيةالصناتهذ.إن

إذاالإنسانفإنوجل،عزاللهمنواخففرالرحمةالإنسانمنهيلتس!الذيالباب

اللهإلىلترالمعصيةالذنبفيوقع!إذا)الشافي(.اللهدعاضررأصابهأومرض

حيثالعضيمالهاوصدق،العقابشديدالتربوقابلاالذنبغافر(الرحيم)الففور

(!إ)7أسماسْهفييلححونالذينوذروا،بهافادعوهالحسنىالأسماء)وللهيقرل

!الماللهأنعرفإذاالإنسانفإنعمومأ،التدينأمث-!هيالصناتهذهإنبل

اد!تادر.يذلهأو.يعزدأناعىوقارر،الإنسانماينعنهبكلعنأومحيصثزبكل

عنوانتهىبيا،أصهالتيبالعباداتإليهوتاقربلهخضع،حياتهأر.مالهيسلبهأن

النار.ودخوله،الآخرةفيواليلاكالخسرانهمألكانوإلاعنها.نهاهالتيالنهيات

القرار.وبنس

تعالى.الهاصاناتفيالبحثأهميةكانتهنا-من

صفاتجميععنيتنزهوأن،الكمالصغاتبجميعيتحفأنيجبوجلعزالهرا

بها.تعالىالهيتحسفأنيجبالكمالحممفاتمنالبالعلىيخصرماكلوأنالنتص

بها،تعالىالهايتصفأنيجبالتيالصفاتأنهنا-فقررألىعلينايجبأنهغير

27

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قسمين:إلىتنق!م

.العماءاعرففيوتسمى،بذاتيليقلامعنىتعالىالهاعنتنفىصفاتا-

بالذ)تلايليقمعنىعنهتسلبأنهاذلك،تنزيهيةصفاتأو،سلبيةصفات

!القدمصفة!ذلكأمثلةومن،شأنهجلبهيليقلانقصأيئعنوتنزهه،الإلهية

وغيرها.،للحوادثوالمخالنة،والوحدانية،ءوالبقا

شأنهجلبهيليقوجوديأمعنى،ذاتهعلىزاندأمعنىتعالىللهتثبتصنات2-

عالم،شأنهجلنهو،كثيرةوهي،وجوديةصفاتالعماء،اعرففيوتسمى

منذلكوغيرويفضب،ولحب!ويرضى،ومتكم،ربصير،وسميعومربوقادر،

الصحيحة.النبويةوالسنةالكر3،الكتابفيئوردتالتيالصافات

:صنتانالسلبيةالصفاتأهمومن

وليمىأكثر،أواثنينليسومدبرهالعالمفخالق:لوحدانيةاصافة:لأولىا

واحد.الكونلهذاالخالقوإنما!متعددأالرجاِدهذافيامتصرفا

لاأنهبمعنى،ذاتهفيواحدفهوجهاتها،بجميعتعالىلطثابتةالوحدانيةوصفة

رغيرهاوالإرارةوالقدرةالعلممنصاناتهأنبععنى،صفاتهفيواحدوهو.لهايتشر

ولي!،بهخاصةأفعالهأنبمعنى،أفعالهفيواحدولحر.ختهمنأتفيهاي!ثاركه"!

ي!إتأنأواإنسافأيوجدأنإنسانيمتصيعفلا،فعاإمثلجديرأنمخررْإخ!

)سقدقعالىقالمرك.كافرفهومتعددالكرنخالتأنيعتفومنق!أ.أوثمسأ

راحد()48(إلهإلاإلهمنوما،نلاثةلثثالهاإنقالراالذينكفر

هو)قلتعالىقولهفمنهالنقلأما،والعقلبالناتلتعالىلطبنةثنيةلوحدااوصانة

تعالىوقرله)94(الرحيمالرحمنهوإلاإلهلااحدإإله)وإليكمنعالىوقولهأحد(الها

بعضهمولعلاخلق،بماإلهكللذهبإذا،إله-تمعهكانوماولد،مناللهاتخذ)ما

(يصنون()05ضمااللهسبحانبعضعلى

إليانهفاككانلوأنهيقررالصري!الإنسانيالعاتلفإنالعاقليالدليلوأما

ث!منلاأنالتذالأحرال.رفسدت،ا!مورالاضصربتالصالمأمريدبرانفالقان،

واضصربتالأمرر،فسدتتنازعواأواختئنوا!إذا،هـسخممنرايتنازعواأنالر!صاء
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واختمفتالآخر!معالإلهينمنكلاختلفإذاالخلقأمورتسيرفكيف.الأحوال

قل":شأنهجلقالوقدلفسدتا)31(اللهإلاآلهةفيهما)لوكانتعالىقالإرادتهما.

صبيلألاتخنوايعني،سبيلأالعرشذيإلىلابتفواإذايق!لونكماألهةمعهكانلو

امنمرين.بعضذلكإلىذهبكما،عليهالإنتصارومحاولة،وقهره،مفالبفإلى

.للحوادثالمخالضة:الئانيةالصافة

فانوضكلير*داشم!باقهومتعدد،وغيرهواحد.هو،حادثوغيره،قديموجلعزالله

ويباتىفانعئهامن)كلوقال()53(والباطنوالضاهروالآخرالأول)هو:تعالىقال،

(.والإكرامالجلالزوربكوجه

فيجميعخ،.ليامخالفالكاننات،منلفيرهمخالفتعالرالهأننقررهناو!ن

منالعدماعيهيجهونمالكلمخالفشأنهجلإنه،أفعالهوفيصافاتهوفي،ذاته

موجودوجلعزواللهدها.،جهفيغيرهاإلرمحتاجةالحوادثأنذلك!الحرادث

كلعنغنيالهوا.فيهتحلالذياخكانوإلىأجزانها.إلىمحتاجةوالحرادث،بذاته

ولميلدلم)تعالىالرقt(3البصير()السعيعوهوضىكممحه)ب!تعالىتالزلك.

يستبدلبلواوإنالانقراءوأنتمالفنياله)واتعالىوقالأحد(كانوألهيكنولميرِلد.

(()30أمثالكملايكرنواثمغيركمقومأ

صتالعلماءاصتنبهوتد-رال!إ-،الأناممنضيتأولامثهالعاخإ%،عنغنيالهفا

منولامركباْ،جسمألب!تعالىأنهالبصير(السميعوهوثىكممنه)ليسلىتصترله

يحتاجإذ.جالإحتبيلزمهاالأث!ياءهذهأنالتذار!.جاوْ!أبعاضلهرليس،أجزاً

اي!زمهواْ،حتيان-لعلهالذياخكانإلىويحتاجأبعاف-دغئرأجزاء،إلىالجسم

يغايرهماكلعاتاستفناعهوينافي،تعالىللهالذاتيبجهِالمعيتنافىوهو،الحدوث

.تالكاسْظمن

الطامشابهةظاهرهايوهمالتيبالنصوصذلكاعىاغثبهةبعضصىاعضوقد

نوأنهأوجهة،فيأنهأوجسم،اللهأنتوهماقيالنصرض!!،ادثنحإتعالى

فوقالله)يدتعالىوقرله(،استوىالعرشعلى)الرحمنتعالىقرلهمثلمن،أجزا،

ربك(.وجه)هـلبقىتمالىوقولهباْعيننا(الفا!)راصنعتعالىرترله(أيديهم

أصابعمنإصبعينبينأدمبنيقلوب)إنوصلمعليهالهاصلىالرسرلرقرل

93

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منهلتقولالنارتزالالارسلملحيهالهاصلىوقولهشاص!60(حيثيصرفهاالرحمن

ذلكغيرإلىكفىكفىأيV(5قط()تطتقولالنار،فيقدمهالجباريضعحتىمزيد.

لخلته.اللهشابهةظاهرهايوهمالتي.والأحاديثالآياتمن

-؟جوابينمنبواحدالاعتراضمذاعنأجابواالعلما.ولكن

ق!لأنهاصوضوع،هذافيالبحثوعدم،اقوقفإلىالعلماءبعضذهبفقدا-

بحكم(تعالىالله)وههالمحسوسغيرعلىحكموأنه.البشريةالمقولمستوى

ذهبالتولذعدا.،مامخالفوجلعزالهوا(،العالمإوهوالمشاهد،اخحسوس

معناها،التعرضوعدم،الآياتهذ.مثلنيالخوضعدمإلىاال!ملفجمهور

أوجبواالتولذ،تعالىالهبهاالعلمفوضواقدفهممنها،بمراد.أعلمالهاوقالوا:

أياتمنه.الكتابعليكأنزلالذخ!)هرقعالىقولهفي،الجلالةلفظعلىالوقف

فيتبعونزيغقلوبهمفيالذينفأما،شابهاتوأخرالكتابأمهن،محكمات

هووهذا(.اللهإلاتأوللهومايعلم،تأويلهوابتفاهالانتنة،ابتفا.منه.تثابهما

فرقالصفاتبهذ.تعالىاللهوصفلأنوذلك،نضرنافيالأسلمالطريق

البشرية.العقولمستوى

رجل،ماجاصهعنداء،الإسفِقنسيرعنعنهاللهرضيمالكالإمامامتنعولذلك

!؟استوىكيفامترى(العرشعس)الرحمنقمالىاللهيقول:إماميالهوقال

واجب.بهوالإيمانمعقر-ل.غيروالكيفمجهرل،غيراء)الإستِ:مالكالإمامقال

()57(بدعةعنهوالسزال

أراكوما.بدعةعنهوالسزال!مجهولرالكيف.معلوم)الإستوا.:قالروايةوفي

مبتدعأ(لاإ

شيخالرحمنعبدبنربيعةأجابلقدالعلما.،منكثيرأجابالجوابهذاوبمتل

معقول،غيروالكيف،مجهولغير4الإستوا:فقالالجرابهذابمتلمالكالإمام

.(التصديقوعليناالرسالةقعالىالمهاومن

عدمالصناتفيهـلرقاالسلفمذهباخوضوعهذافيالجرزيةقيمابنويذهب

،اياحكاممنكثيرفيالناس)تنازعاخوقعين()إعلامكئابهفي:فيقولتاْويلها،
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الصحابةاتفقبلواحد،موضعفيوأخبارهاالصناتآياتفييتنازعواولم

معانيها()58(فهممعحتانتهاعلىوأمرارها،إقرارهاعلىوالتابعون

الإسلامية:الأركانفيالنظاميةالرسالةفيالجويني!يتول

مواردها.علىالظواهر!إجراهالقؤيل،عنالإنكنافإلىالسلفأنمةذب)

اتباع،عقدأباللهوندين،رأيأنرتضيهوالذي،تعالىالربإلىمعانيهاوتفوسض

(95(إالابتداعوتركالاتباعفالأولىالأصةسلف

بجلالمايليقعلىالآياتهذهتأوللإلىالخلفوهمالعلما.!منفريقوذهب)2(

وأنه،خلتهلجميعتعالىاللهمخالفةثبتقدإنهقالوا:أنهموذلكتعالىالله

اللهمشابهةتوهموالأحاديثالآياتهذهكانتولما.الحوادثمنشيئألايشبه

فوقالله)يدتعالىقولهفيفتالواظاهرها،عنوصرفهاتأويلها،وجبلخلته

)واصنعتعالىقولهفيوقالواباقدرةاليدفأولدا،قدرتهمفوققدرته(أيديهم

والعناية،والحراسةبالر!يةالعينفأ!لوا!ورعايتنابحراستناأيبأعيننا(الفلك

تعالى.ذاتهتبقىأي،بالذاتربك(وجه!لبقى)تعالىقولهفيالوجهوأولرا

صنشينألايشبهتعالىاللهأنإلىيذهبالفريتينمنفريقكلأننرىهناومن

باللهلايليقوالأحاديثالآياتهذ.ظاهرأنويرى.ماعداهلكلمخالفوأنه.خلقه

تعالى.باللهالعلمووكلوا،معناهفييخوضواولم.اللفظعندوقفواالسلفولكنتعالى

بمراره.أعلمالله!قالوا

تعالىباللهيليقمعنىإلىظاهر.عنوصرفو.،اللفظأرلوافقدالخلفأما

الخقه.صثابهتهوعدم،تعالىاللهتنزيهعلىمتفقانفالفريقان
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المعافيصفات

والقدرد،!العلممنالوجردية.الصناتالعلماءيسميهاالتي،المعانيصفاتأما

فتدرغيرها،والفرحرالمحبةوالفضب،والرضا،والكلاموالبصر،والسمع.والإرادة

رأن.كعالصفاتلأنهابها،مَعالىاللهاتصافعلىالمسلمينمنالعقلاءأجمع

أكملوجلعزوالله،بهايتصفلممصناغيرهمنرأكملبلكاملاْ،يكونبهاالمتصف

بعضكان!إلاالصفاتبهذ.يتصفأنإذنبدفلا،الإطلاشعلىالمرجودات

كبيرا.علوأالتذعنالهاتعالىامنهأكملالصافاتبيذهيتصفونممناصخلوقات

وأن،كمالالصفاتبيذهالإتحسافأنمبينأالكريمالقرآننيتعالىاللهقال

()06(تذكرتأفلايخلقلاكمنيخ%)أفمنتعالىيغولنقص،بضدهاالاتصاف

هل)قلويقول()61(أعصهوكمنالحقربكمنإليكأنزلأنمايعلم)أفمنوسقول

()62(.الألبابأولرايتذكرإنما،لايعلمونوالذينيعلمونالذينيستري

)وعندهالصفاتبهذهلاتصافهغيرهعلىوالتعالياعضتهبيانفيشأنهجلويقول

ايعميا،إلاورقةمنتسقصوماوالبحر،البرفيماويعلم،ههإلالايعلمهاالفيبمنات!

)أرلمهـمتول(()13مبينكتابفيإ"،ر"،ياب!رصبو"،.الأرخسضلماتفيو"لاحبة

فاعبدودشىكلخالتاله)1ويف-ل6(قرد()إمنهمأسثدسراخقهمالذياللهأنيررا

منعذابأعليكميبعثأنعلىالقادرهو)قلويغولركيل()63(شىكلاعروهو

كيفانضر،بعضبأسبعضكمويذبتثميعأ،يلبسكمأر.أرجلكمتحتأومنفرتكم،

ذرةمثتالعنهيعزب.لاالغيب)عالمتعالىو!ول()66(يفقهونلعلهمالآياتنحمرف

ألا()67(مبينكتابفيإلاأكبرو"!التذمنأصفرولا.الأرضفيرلاال!مواتفي

العاحْين.ربالهاقباركوالأمرالخئهتله

صنعهافيالبديعالطلماهذاالحفاتابيتهمتصفتعالىالهاأناد!واكليل

بالع!!ثتحسفتعالىالهاأناعىتلذلتكلإنوجردر،فيالكامل.اختهفياختفةِ
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والإنجيل.،التوراةمنعليهمالكتب!إنزال،الرسلإرسال!إن،والإرادةوالقدر

)وكلمشأنهجلقال،الكلامبصفةمتصفتعالىأنهعلىالأدلةأوضحلمن،والقرآن

النساء/164تكليما(موسىالله

يوجبولا،عقليمحالعليهيترتبلاتعالىللهالصناتهذ.ثبوتأنذلكعلىيزاد

تعال!للهالصفاتهذهنبرتعلىذلككلفدل،العليةبالذاتلايليقنقصأ،

منتعالىفصفاته،بخقهااللهتشبيهإلىيؤديلاتعالىللهالصفاتهذ.!إثبات

فكما،المخلوقينصفاتتشبهلا!غيرهاوالفرحرالمحبةوالفضبوالرضاوالتلرةالعلم

الخلق.صفاتتشبهلاصفاتتعالىللهنثبتفإنناالنوات،تشبهلاذاتأأثبتناأننا

ولا،خلقهمنشينأ)لايشبهالاكبر()الفقهكتابهفياللهرحمهحنيفةأبوالإماميقول

لاويقدرلاكعلمنا.يعلم،المخلوقينصفاتخلافكلهاوصفاتهخلف،منشئيشبهه

كرويتنا()68(لاوسرىكقلرسنا

،والحياةوالبصروالسمعكالع!!ذاتصفةأكانتصرا.،قديمةكلهاتعالىوصفاته

وصفتمالىاللهأننعتاتدأنيجوزولااوالأماتةوالإحيا+والرزقكالخلقفعلصنةأو

نقص.صفةوفاتدها،كمالصفاتكنهاصفاتهلأنبها،متصفأيكنلمأنبعدبصنة.

بخسده.متصنأكانأنبعدالكماللهحصلقديكونأنيجوزولا

ومع،تديمةصفاتوال-رقلخنقوا،والكلام،والفرح،لرضاواوالفضبايحبةفصفات

،الحسابمنالقيامةيرميحدثكماتمالى.للهبالنسبةتحققهامنلامانعفإنهزلك

نأذلك،الحوادثبهقامتقدإنهحينثذيقالأنيصت!ولا-Aوغيروالكلام،والثفاعة

الأفرادببعضتعلقهاهوحدثالذيوإنما،الأزلمنذبذاتهوقانمة،قديمةالصفاتهذه

بعضفإن،التذبعدوجدمماالأحوالوببعض،يكنلمأنبعدووجدحدثممن،

اليومغضبقدربي)إنالشناعةحديثفيكماوقت،لونوقتفيتحدثالأحدال

()96(مثلهبعدهيغضبولنمئله،قبلهيفضبلمغضباْ،

ألايكن،لمأنبعدحدثأنهاعيهيص!%ولا،ممتنعغيرالإعتباربهذاالتحققوهذا

،الكلاملهحدثإنه:يقاللا،بالأصمتكئمأوكان،اليومتكئممنأنترى

.الكلاملهحدثإنه:يقالتكنمفم،الخرسأوكالصفر،لآفةمتكلمغيرلوكانأما
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تكعهحالرفي4.ثاإذايتكمأنهسعنىة،بالتهمتكلمأيسمىأفةلفيرفال!اكت

بالفعل.متكلحأيسمى

اللهأرادفإذا.فعلهجازتعالىإرادتهبهتت!إتأنماصحكلأن:هنانقررولذلك

لهميتجلىأنأو.ننسهعبارهيُرحأأنأوالقضاء،لفصلالقيامةيوميجئأن!جلعز

لمينعله.أنسبحانهيريدمماذلك،وغير.إليهمويضحك.يخاطبهمأنأوشاء!كيف

يريد(.خا)نعاذتعالىقوله،فعلهعليهيشنع

صواء،الصادقبهأخبرفإذاق!الصا؟إخباراعىصحتهيتوقفذلكأنالأمرغاية

برقوعه.والتصدبت.بهالإيمانوجب.صحيحةسنةأوقرآنأأكان

الحسنىاللهْسماء

جلأنهوكما،بعضهاعلىالكلاملناسبهتوقد،كثيرةبصفاتمتصفوجلعزالله

كثيرةأسما+لهصأنهجلفإنهاالناتصصفاتعنومنزهالكعال،بصفاتمتصفثأنه

.ومتعددة

فييحدهتاكينوزروابيا،نادعاهالحسنىالاصما،)وللهتعالرالهيقرل

أمعانه()07(

معالتاتاد!يدلأوافاتصاكاتاعىيدلالذتيالنضااوها،إ-جمعصمما.yوا

أوكان،الرالثالخالهتاالرحيمالرحعن:!ثلصثتاتاْ،كان+سراصناتها،منصنة

.للصواوالسلامكالربمصدرأ

تعالى-الهاأن:الآيةومعنىائحسنمنتغضيلأفعلوهرأحسنجععرالحسنى

فادعوه،الصناتوأكحل.المعانيأحسناعىالدالةالأسما..أحسنله-غيرهلرن

رطلبالزالوعند.عليهالثناءخجردبها،رنادوه.راذكروهصموه،أيبها.

.الحاجات

،معناهكمالمنتيىاعىمنهاكلبدلالة.حسنىركلها،كثيرةتعالىالهارأسماء

والعليم.،والحفيف.والحكيمكالرحيم.المخلوقينعلىمنهايصلقماعلىوتفضيلها
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التذاعىيدل،متعددةأسماءلهتعالىللهبأنوالتصدب!الإيمانيجبفإنههناومن

الشرينة.النبويةالأحاديثمنكثير

صلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرأبيعنالشيخانمارواهذلكمن

دخلأحصاهامنواحدأ،إلامانة.اسمأوتسمينتسعةللهإن)وصلماعيهالله

()71(الجنة

وتراللهوأن.الجنةدخلحفضهامن.اسمأوتسعينتسعةلله)إنأخرقرواسِةوفي

منواحدد،إلامانةإسمأ،وتسعونتسعة)للهللبخاريروايةوفيالوتر()71(يحب

الوتر(.يحبوتروهر.الجنةدخلحنضهاا

هذهنيوردكماوتعينتسعةفيمحصورةالحسنىالهاأصماءهلولكن

يث؟رحا.لأا

بهالمرادهل-إصمأرالتسعينالت!عةمرضوع-اخرضرعهذاْفي4العلمااختف

وررتالتيالأحاديثوأن؟!زلكمنأكئرأنهاأوفيهمنحصرةالحسنىالأصماءاأن

!؟الجنةدخلأحصاهامنأن؟فنهاالمقصودكانوتسعونتسعةع!دهاأنفي

أسماءأنإلىالعلعاءمنفريهت!هب،رأيينعلىالتزفياختلغراالعمماءاإن-أقول

الاْسماءأنإلىأخرفريه!وذلمحباسماْ،وتسعينتسعةفيصنححردتعال!الها

وتسعين.تسعةفيتنحصر.لااسحنى

فغال،اعيهالعلماءإتفاقالناسدتيالإمامونقرالعماء.اجعهورذلحبالثانيالرأتي!إلر

هذهغيرإسملهليسأنهمعناهونيستعال!.أصعاًاالهحصرالحديثفيليس

الجنة.دخلأحصاهامنالأصماءهذهأناالحتيثمتصرد!إنمااوالتسعينالت!عة

.الأسماًبحصرالإخباراصقصردوليس.أحح!اهالمنائجنةدخولعنالإخبارفاخراد

الإمامأخرجهالذيمسعودابنحديثفيوسلماعيهالهاصلىقرلهالرأ!الحتايدوبةِ

فيآنزلتهأونانسك،بهمميتلك.هرإسمبكلالت)أصاحبانابنوصححه)أحمد!

....عندكالفيباعمفيبهاسفثرتأوخناتكمنأحدأاعمتهأو.كتابك

(VT)(يثاسحتا
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تكلاعريدلحعا.هاإْ،ايععها،4ْأصالهشعالرالهأنضيدلالحديثهذافإن

الحصر.

وأسيا.ا.لأْصماتأكثرلأفنهاإص!أ.ْالتب%إالتعةخ!-إتا؟الععا،ابعضوتال

اْلأ!اتدتدأكثرأنالححرتءاعريدلكعاالححر.اع!ذالتوْ،يدلثعنى.

متناهية.يخرتعالرالهاوصفات.صفات

البارقي!فت!فيحجرابتالحانضثاذ!كثاالحسنرالأصما،ا!إليكم

اخني!ت.اخ!!-اللامالاتدوس.أا.الرحيمالرحعنه!إْ،إلهلاالتتياله)هر

التتا.الرزاثهابالالاتخار.النناراخحهرر.البارفْا--اتاااختكبر.الجبارالعزيز

.لالتلحكما،البحيرالعيع.ا%لاخعز.ال-ام!فضاتاالباص!صالتابضر.العيما

الحسيباخقيت.الحنيض.الكبباليماالثك!رر،الفف!روالعضيه.الحليمائخبير،الصيفا

الحقاتبيداالباعثاخجيد.دالربالحكيماص!الاخجيب.الرتيبالكريم.الجيلا

ائحياخعيت.اخحيياخعيد.اختفاخححي.ائححتئيىالِاصفت.الترس!كيل.الِ

الآخر.ا"لأولاصؤخر.اخقدماخضفر.القادرالحمد.اتالياخاجد،الراتالقيرم.

وذاتامالك.الرروفالعفاخنتقماب،التاالبراخفاليى،اليالالباصن.الضاهر

البادقي،اك-.فعالفالضاراصانع،اصفنيالغني.الجامهامقسص.والإكرامالجلال

()73(الحبورال-ثبارث.الاالباقيالبديع

إثاتأعر؟نحه!.ترِقيفيةرح!فقهتصلرالهاءأص!أتاعرالحةأهلاتافةِوقد

عنه.وإخبارأ.لهتصفأء.دعاالححيحةاْلأحاتيث.لكتابافيماوردكل
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الثانيالمبحث

وسلمعليهاللهصلىمحمدبنبوةالإيمان

مسانل:عدةيتناولالمبحثهذا

وسلم:عليهاللهصلىالرسولثمخصية:أولا"

اللهعبدهما.كريمينأبرسن!من،مكةفيرم!لماعيهاللهصلىمحمدرسولناولد

وحسبأ،منزلةوأعلاهمنسباْ،قومهماأشرفمنوهماوهب،بنتوأمنةاخصلبعبدبن

يزلولم!السلامعليهماإبراهيمبنإس!ماعيلإلىوسلمعليهاللهصبلىنسبهويصل

يصىلم،الصاهراتالأمهاتأرحامإلىالصيبينالآباهصنينتاتلوسلماعيهاللهصلى

تواضعماحسبعلى.صحيحبنكاحكةزلككانبل.ضىْالجاهليةصناحمننسبه

رسلم)اعيهالهاصلىقال!الكريمينأبويهبينمنتسجحتىالثرفاء،العرباعيه

فأناوأميأبيإلىانتييتحتىأدملدنمن3.سنامنأخرجرلم،نكاحص%خرجت

ولدمنكنانةاصصفىالله)إنوسلمعليهاللهصلىوفلأنا()74(رخيركم،خيركم

منراصصفاني،هاشمبنيقريشمنواصصفىاكنانةمنقريثأواصصفى.إسماعيل

()75هاشمبني

()76القيامةيومأدمولدسيد)أنارقال

رايتهتنتهيالذياالأنبياءمنالصهرلموكباصتمرارأكانالثريفالنسبوهذا

ارتباطلها،محددةنقطةفياستقرالاستمر)ررهذا،السلامعليهإبراهيمجدهمعند

اللهصلىالنبيأجدادأنذلك.الكعبةحولالبتاءوهيقيمتها،التاريخيمرف،ماقدس

الذيالبيتذلك،الحراماللهبيتحول)ستقرواامصلب.اعبدإلىمعدمنوسلمعليه
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صندهفيأحمدماْلإثرد!.ئناسوضعبيتأرلوجع!.وأمنأمثابةالناسالهاجعا!

اخنبر.فصعد،الناسياترلمابعضوصلماعيهاللهص!!ابفه.اسباساقال:فل

نإ.اخصباع!بدبنالهاعبدبنمحمدأنا:تال،الهر-ءلأنتتالوا!أناْمن:فتال

أخقر.فرقةخيرفيفجعلني،فرقتينوجعلهمخلف،خيرفيفجعلني،الخ!%اخقالله

بيتأ!خيركمفأنا،بيتأخيرهمنيفجعلنيبيوتأوجعلهم،قبيلةخيرفيفجعلنيالتبانل

()77نفسأوخيركم

أصحابمننفرأأنالثاماأهلبعضعنزيدبنثورحدثني:اسحاقابنقال

أنانعمقال،نانتاعنأخبرنااالهايارصول:لهقالرارسس!!عليهالهاصرااللهرصول

شور.منهاخرتًأشهبر.حملتحينأمي!رأت.عيسىأخيوبمثرق.إبراهيمأبيدعرة

اخكيناقصةذكرثم....بكربنسعدبنيفيواسترضمتالثام،قصورلهاأضاء

بهم.فوزننيآمتهمنبالفزنه:للآخراخكيناأحدوقرلالثريف.صدرهرثق

لرزنهم()78(باْمتهوزنتهلوالهفوا،دعه:فعَال،فوزنتهم

نشأته:

ولمالخمرايثربولم،لصنميسجدفلم.صيبةنثأةو-!عليهاللهصلىنشألتد

مكة.أهل-تأترابهيلمبكانكما!بالتتاايمبولم،ايفاصدمنخينأيفعل

ا!إاهيةانجاأهلبههمممابقبيحماست)وص!معيهالئهصلىاللهرسر-لياقول

منهما()97(وجلعزالهعصمنيركلتاهماالدهر،منمرتين

منأ!يجرزو"لااعيه،ليجسرا.الكعبةاخلفيلهيرضعفراثراخصلبلعبدوكان

جده،فراشاعرايجس!حتىيأقيغلاموه!محمدالنبيوكان،اعيهسالج!رِاأبتسْه

الهفا،ابنيارعااخصباعبدبهلهماررفيت.عنهخروهليةيأخذونهأعمامهفكان

يصنع.مايراهويسرهظهرداويمس!،الفراشعلىمعهيجلسهثم،لثأنالهإن

أصبابمنوهما.العريقوالحسب.الكريمالنسبمذاوسمعليهاللهصلىزانهلتد

الهارس!-لأنينكرأنالفربفيأوال!رقفيكاتبيستصعلملذلك،الإنسانيالكحأل

قدرجلعزالهاوأنومحتدأ،صثرناْالبث!ريةذروةمنكانوسلمعليهاللهصلى

منزلة.البيرِتأعلىمناصصفاه
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وسلم:عليهاللهصلىدعوتهموضوعثانيا:

منالناسلجرججاءصادتةاوعتيدةحق،بدين!سلماعيهاللهصلىمحمدجاء

السمواتفيمالهاكياللهصراط)مستقيمصراطإلىويهديهمالنور،إلىالضلمات

مور()08(1اتصيراللهإلىألاالأرضنيوما

ويحلاخنكر،عنوينهاهم،بالمعروفيأمرهم،كافةالناسإلىالسلامعليهمحمدجاه

علييم.كانتالتيوالأغلال،إصرهمعنهمهـلضعالخبانث،عليهمولحرمالصيبات!لهم

الوجدرأنعلىيقوموسلمعليهالهاصلىمحمدسيدنابه4جاالذيالدينهذا

:نوعان

شئ،لكلالخالق،وجلعزانهوجودوهوباق!وجرد،قديموجود.كاملوجود1-

موجود.لكلوالمبدع

وأرف!صماءمناخخ!إقاتوجودوهوفان،رجود.حادثوجود.ناقصوجود2-

ذلكغيرإلى،وحيران!إنسان،4وهوا

الذيالطالحمد)الأولالوجودعنناشىالثانيالوجودأنليبين)ص(محمدجا+

()81(يعدلونبربهمكفرواالذينئموالنورالصلماتوجعل،والأرضالسمواتخلق

وثلاثمثنىأجنحةأولىرسلأ.اصلانكةجاعل،والأرضالسمواتفاطرلله)الحمد

ع()82(لربا

ببعضبعضيمالخةوعلاقة،بالخالقالخلوقعلاقةليبينالإسلاميالدينجا.

شدزثة:-أصولعلىتقرموسلمعليهاللهصلىمحمددعوةإننتولأن!صمكننا

المخلوق-أنعلىتقومالعلاتةوهذه،بخالقهالإنسانعلاقةالأولالأصلا-

.غيرهالعبارةهذهفيولايثركبها.ويخصه!بالعبادةالخالقإلىيتوجه-الإنسان

إليكأنزلنا)إناتعالىرقال(Arليعبدون()إلاوالإنمىالجنوماخلقت)تعالىقال

8(()إالخالصالدينللهألا،الدينلهمخلصأاللهفاعبدبالحهت،الكتاب

يسالىأنأو،غيرهئذعىأنيجوزفلا.والسؤالبالدعا.شأنهجليختصوأن

):الذينتعالىوقاللكه()85(استجبادعونيربكم)!قالتعالىقال،اللهغيرالناس

سمعواولودعامحمايسمعوالاقدعره!إناقصير،منيملكونمادرنهمنتدعون

ri
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خبير()86متلولاينبننكبشرككم،يكفرونالقيامةويوملكم،استجابواما

إذا)عباسبناللهعبدعمهلابنالصحيحالحديثفيس!وعليهاللهصلىوتال

()87(باللهناستعناستعنتدإذااللهفاسارسالت

،الإنسانبأخيهالإنسانعلاقةيبينأنهو:دعوتهفيالثانيالأصل2-

وأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيها)ياوالتالفالتعارفعلىالعلاقةهذه!سقيم

خبير()كه(عليماللهإنأتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارفواوقبانلشعربأوجعلناكم

والدعوة،والخلافالشقاقعنوالبعدالضلم،وعدمالعدلعلىالعلاقةهذهيقيمكما

علىالص!!حرمتإفي)ياعبادتيالتدسيالحديثفيتعالرقالوالإتحاد،حدةالإلى

جميعأاللهبحبلواعتصموا)تعالىوقالتظالموا()98(فلامحرمأبينكموجعلتهنفسي

ماجاطمبعدمناختنواواتفرقواكالذينتكرِنوا)ولاثتهجلوقالتفرقرا(ولا

(()09عضيمعذابلهموأولنكالبينات

اللهعبادوكونوا،تدابرواولا،تفاحشواولا!تناجشوا)لاوسمعليهاللهصلى!سقول

()19!،وعرضهومالهدمه،حرامامسلماعىاصسلمكلإخوانأ.

علاتةويبينياِضحأنوسلمعليهاللهصلىرعوتهمنالثائثالأصل3-

يحملأنهر،احنيياتواجتنابالصاعات،فعلعلىيحمليابأتوزلت،بنن!هالإنسان

نأهوعنه،الهامانيىعهتوالبعداورسولهتعالىالئهأرامرفملاعرننسهالإنسان

.مذماِموصفكلعنيبتعدوأن.ومحبوبمحمودوصفبكقاالإنسانيتحسف

الأصولهذهأجعلفقد،الكمجوامعأوتيقدوالسلامالصلاةعليهالرصولكانونا

اتهت)والسلامالصلاةعيهقرلهوهو،صحتهعلىامتفقا.الشريفحديففيالثلاشة

حسن()39(بخلقالناسوخالق.تمحهاالحسنةالينةواتبع،كنتحيثماالله

ثمأنهجلعبادتهوهي،بربهالعبدعلاقةتبينالحديثمنالأولىالجملةأنذالت

والفرارالصاعةفعلعلىحملهاوهي،بنفسهالعبدعلاقةتبينالثانيةوالجصآ!وتتوا.،

الإنسانعلاقةتبينالثالثةوالجملة،تعالىاللهإلىوالرجوعمنه،بالتوبةاكنبمن

منأفضلحسنخلقهناكوليس،الحسنبالخ!!معهيتعاملحيث،الإنسانبأخيه

قالتولذلكاوسلمعليهالهاصلىرسولهبسنةوالممل.تعالىالهبكتابالتمسك
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خلقهكان:و!س!!عليهاللهصلىالرسولخلقوصففيعنهااللهرضىعانشة

.الترآن

بعضفيوسلمعليهاللهصلىالرسولقولالثلاثةالأصولهذ.إلىويشير

كلفاعط،حقأعليكلونجكد!ان،حقأعليكلبدنك!إنحقأ،عليكلربكإن:الأحاديث

حقه.حقذي

!1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وسلمعليهاللهصلىمحمدبرسالةالتصديقنالثا:

بنبوتهالإيمانوجعلعنه،الخبرهذارتواتر،والرسالةالنبوةمحمدادعرلتد

علىالإسلام)بنيوسلمعليهاللهصلىقال،الدينأركانمنركنأبهاوالتصدبق

()39(الحديث...اللهرسولمح!دأوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة:خص!

الرمالة.دعوىفيصدتهعلىالأدلةالرمولأتاموف

جرقحتىوا.لإتاناق،بالتواترالتذثبتفقد،النبوةادعىو-!عيهالهاصلىأنهأما

والإضراق)؟9(.الوضوحنيالث!مسمجرىالتذ

صرقتدمنالتذنتبينأنفسنحاولالنبرةدعررَفيصىتاعرالأدلةأتامأنهوأما

:المعجزةطريق:الا"ولالطريقا-

تعالىالهايزيدالذفَيالدليلومي،الرسالةدضواهفيالرسا-لصدثأيةلحيراخعجزفى

.الكاذبسدي!لاشأنهجلفإنه،لهتحديتاعبادد،منيصضفيهص-به

بهوتحدت،الكريمبالترأنأشفتد.اخعجزاتمنكئيرالر--ليدقاعرظبرترف

اتر.التهحدابختاابغتاالعتادخلاف!أف!اْلأوأطبر،اصفيباتعنوأخبر.العرب

الرصولاصثتاعرد"لالتهاو!اكيفية6ثروطخار!ما؟د8اصْبهيفثا

:الممجزةتعريف

اعرباللهيضبرفى.بالتحدفَيمقرون،العادةخاثأصربْفبااخعجزدالععا،اعرف

!الإشيانممارضتهعنقاتاخخرجميععجزمع15دعوافيلهشحديتاالرمالةمدعر

،م!سلتناحيةالعحسااقبمثلفعلأ.يكتتدئعاردالخارق1.\مرهذابع!ه.

ع!ممثلتركايك!ترقد،وص!إاعيهاللهص!!محمدلسيدناالتمراسداثومثل

وسلأماْبررأنيكايانار)قلناتعالرتال.فيياألاتىعندثاإبراهيكللسيدناالارث%حرا

(:براهي!()-6!ئى

امنزلتالرالهاكلامفإنهالكري!،القرأنميآ"لأْ.تِلداد-اصخارا"لأمريدهتوف
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فيالفايةبلفواالذينو3.العرببتحد!والذتي.وسلماعيهالهاصلىمحمداعى

منه.صررةبأقصرأو،بممكهالإتيانعنفعجزوا!البلاغةالانصاحة

تعالىاللهأنمنمانعأتجدلاالسليمةالعتولفإنعقلأ،ائمكنةالأمورمنوالمعجزة

علىبالخارقالأمرظهوروليسلهم،تصديتا.العاراتخوارقرسلهأيدىعلىيضهر

ترونها.عمدبفيرالسمواتخلقمنأغربولا!أعجبالرصرل

والسحر.!الإرهاصوالكرامةالمعجزةبينالفرق

رجليدادىاللهايضهره،العادةخارقأمرالكرامة.أنوالكرامةالمعجزةبينوالفرق

.غيرهليالِبهايتحدطَولا،ةالنبربدعررمترونةوليست،الصلاحخاهر

النبييدعلىاللهيضرهالعادةخا!قأمرالإرهاصأنالإرلهاصاوبينبينيارالفرر

فيعي!سسيدنانصقمثلالتوذ.لهاتأسيا.النبوددعراهقبل.وسلماعيهاللهصلى

انجد.

الخارقةالأمورمنليستاوالشموذةالسحرأن،والشعوذةالحروبينبينهاوالفرق

تعالى:قالالعماء،ابعضيداعسايتعمهاأنللمرهيمكنأمورهيىإنما.االعاد.

هاروتببابلاخلكينعلىأنزلوماالسحر.الناسيعمهتكافرواالثياطينولكن

()69(ومالدت

لمعجزةاثروط

ثمروطا.منها:المعجزةفيالعلماءاضترط

وأن،معارضتهالفيراعىيتعذروأن،تعالىالهفعلأالعاددالخارقالأمريكونأن

لدعواهمرافقأيكرنوأنة.النبِمدعىثعلىفاهرأالعادةالخالثالأمريكون

عييا.متقدماوليساالنبرةلدعورَامقارنأيكونوأنالرصالة

:الرصمولصدقعلىدلالتهاوجه

"لأنها:الرمر-لصىتاعىالدالةالبراهينمناصعجزدأنعرالعماءاجمهوراتف!
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أضبرهاوماتعالراللهقدرةأثارمنإا،تكنلمال!إت،جعيععنهيعجزأمرأكانتخا

)صدثيتولتعالىاللهوكأن،دعواهفيلهتصديقأإلا،الرسالةمدعييدعلىالها

عني()79(مايبلغكلفيعبدي

الضرورتيالعلمظهورهاعقيبيخلقتعالىاللهأنالرسولصدقعلىدلالتهاووجه

تعالر.لمشينتهرفقأ،الهدايةيريدلمنوسلمعليهالهاصلىالرسولبصدق

jفعلأنهاذلك،تعريفهامنذلكنأخذأنفيمكنناالمعجزةحصرلكيانيةأما

تصديقهيريدمنيدعلىاللهيضهرهحدوئه،نيمدخلالعبدرليستعالراللهمخلرق

اصتعدادلإظهارهايشترط!لا،واختيارهتعالىبمشينمَهوذلك.الرسالةدعوا.في

دخللهيكونأندونعبادهمنيختارهخنتعالىاللهيمنحها،منحةالنبرةلأن،خاص

استحاتاقها.في

الكريم:الترأنوسلمعليهاللهصلىمحمدنبينامعجزاتأوضح

بتمناخا،ونبعالقمر.انشقاقمثلحسية،كثيرةمعجزات)ص(محمدلنبينا

الكتبأخروهو،الكريمالقرأنأوضحهاومنومعنويةلهالفماماتصيلو،أصابعه

عربيبلفصوسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناعلىسعالىاللهأنزلهوقدنونلأ،المماوية

.الأحرالجميعفيوالجماعاتالأفراروبين،الناس"افهبينالعلاقاتلينظممبين

فإن.قرمهفيهءمابرجنىمنرصولكلمعجزةتكونباْنجرتقدالعادةكانتوخا

والبلاص!ةالافصاحةفيبلفراقدالرتتذلكفيوهم.اعربابلفةنزلقديمال!القرأن

يأباأرالترأنمذابمثلايأتاأنومس!!عليهاللهصلىالرصرلوتحداهم،درجةاد!أ

فعجزوا.صكهمنب!ورةياسواأو،م!طمنصوربمثمر

منوادعوامفترياتمثطسوربعشرفأتراقل،افتراهيقولون)أمتعالىقال

مماريبفيكنتموإن)تعالىلوقا9(()8صادقينكنتمإناللهدونمناستصتم

صادقين.كنتمإناللهدونمنشهدامحماوارعامثلهمنبمررةفسواعبدناعلىنزلنا

()99(النارفاتتواتفعلواولنتفعلوالمفإن

لاأنالبمذابمثلايأترأنعلىرالجنالإنساجتمعتلنن)قلسثأنهجلرتال

(001ظهيرا()لبعضبعضهمكانولوبمعكهيأترن
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وأنه،القيامةيإمإلرالدهرأبدوالباقية!الخالدةالكبرىالمعجزةهوالكريموالقرأن

دانمفهوامنهسورةأتصربمثليأتيأنومكانزمانكلفيمخلوقلأييمكنلا

العلماءاتفقعصرفنينزلالكريمالقرأنأنذلكعلىيدلنا،المخلوقاتلجميعالإعجاز

عجز!إزا،والبلاغةالفصاحةفيمادةوأغزرها،العربعندالعصورأرقىأنهعلى

أولى.بابمنأعجزغيرهمفيكون،معارضتهعنالعرب

صدقه:علىللدلالةالثانيالطريق2-

الفاضلة،بالأخلاققومهبينواتصافهالبعئة،قبلومصلمعليهاللهصلىحياته

عنوالبعد،الأماناتعلىوالحرص،رالمعاملةالقرلفيوالصدق،الحميدةوالصفات

قبليصنونهمكةأ!لكانفقدالأعداء،بهالهشهدأموروهي،والمحرماتالفواحش

بما)فاصدعتعالىاللهقولنزلوخا-.أماناتهمعند.يضعونوكانوا،بالأمينالبعثة

جبلعىصعد(الأقربينعثيرتكوأنذر)تعالىرقولهانشركين(عنوأعرضتزمر

خيلأأنأخبرتكملو)أرأيتملهمقالإليهاجتععوافلماقريثى!قبانلونادقالصفا.

لهم،فقال،كذبأعليكماجربنا،نعمقالراامصدقيُأكنتم،عليكمتغيرأنتريدبالرادتي

(01شديد()1عذابيديبينلكمنذيرإني

البخارتيالإمامرواهالذبَالررم،عضيمهرقلمعحرببنسنيانأبيحديثوفي

ملك،منآبانهمنكانهلصنها:أسنلةعدةسالهالرحي.بدءكتابفيصحيحهفي

أبيه.امتيصلبرجللقلتا!!أبانهمنكانلراقت،لاةفقلت

أنهغرففقد!قلت،لااقت:قال،مايقولأنقبلبالكذبتتهمرنهكنتمهلرساله

الحديث(....اللهعلىويكذب،الناسعنالكذبليذريكنلم

دعواهفيمحمدصدقاعموحضارةذو.عضيمإمبراطوروهوهرقلوستنبه

عند.كنترلو...هاتينقدميصوضعفسيملكحقأماتقولكان)فإنويقرلالرصمالة

وهو،الخارقبالأمرالإتيانعلىبذلكإيمانهيتوقفولم()201(تدميهعنلفسلت

(02101المعجزة

المسلمين:أوانلطريق3-

الرجالومن،عنهاالئهرضيخديجةالنسا+منمحمد)ص(برسالةأمنمنأولكان
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حارشة.بنزيدمعيموأسلم.!البأبيبناعىالصبيانوكن!الصديقبكرأبو

ولا،الكريمالترآنممجزةهؤلاهإسلامطريقيكنولم-وغيرهمعفانبنوعثمان

اللهصلىاللهرصولوتصديقهمإسلامهمسببكانوإنماأصرات.واالإسراءمعجزة

الحعيدة،االأخلاقمنوسلمعليهاللهصلىيتصفكانما،النبوةدعوا.فيوسلمعليه

البديعة،والمحاسن.والعمليةالعلميةوالكمالات،اخرضيةرالسيرةالشريفةوالأوصاف

يجتمعلاالتزأن،معهالعغليجزممما،الشريفوالنسب،والبدنالنفسإلىوالراجعة

ع!توابتعاد،الأصنامعبادةعنابتعادمنبهيتصفكانماوأيضأ)401(لنبيإلا

بيئالشانعالخعورمثربعنربعده،مكةسكانمنأترابهيفع!كانالذيالعبرااللهو

الوتت.ذلكفيالمكيين

ولاأعوانلهليس!أميئ،فقير،ضعيفواحد،شخصوهراالنبيدعرةفيكانتلقد

!يبضل،أحلامهمويسغهاطمأرايضللوعضمانا،،قريثىصناديدأمامويقفأنصار،

الرسالة.رعرصىفيصدقهعلىرليلأكئهذلككان،دينهم

:عبدهمحمدياقرلالثخالمعنىهذاوفي

أحبا،والناسمنهكانهذاكل،لهولاقرةلهلاحرل!حده،العضمىالدعردبهذهتام

والا.دعوتهيضقونلااثخراتغموعبيد،أنفسهمءأعداحواليهوالقوملحذاكلاألنراما

....رمالتهيعذو!أ

هذاما.العجزمضنةفيالسلضانماهذاالخمعف؟ذلكفيالقوفىماهذه:ياترلثم

رحمةضىكلوصعالذتيشئ.كلعلىالقادرالهابخصاااكذ..،؟الأميةسكفيالع!

الحجب.ويقاالآذانيقررخال!الهاأمرالتذ،اععاْو

مايكتبونفيمإلىالكاتبهيئيدعوقاكل"ميئْ؟هذامنأعضمالنبردعلىبرهانأفيْ

ناضز.يعلمونماكانراليمحصوابالعلعاءصاحالعلممدارسعنبعيد،ومايفررون

(الحكمات)501جض!لتقويملحمبالواهمينبين

عيهالهصلىالرسهليوتصديتهم.الصحابةمنالأوانل"،،تِإس!منجدوهكتا

.النبرةقبل،الأولىحياتهفيالحميدةوصفاته،باْخلاقهاخعرفةبساصةعلىتانماْوسلم
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المستشرقين:شهارة:رابعا"

بعضكتبهماالرسالةدعراهفيمحمدسيدناصدقعلىوالواضحةالقويةالأدلةمن

محمد.رسولناعن)ليتز(الدكتورقالهماذلكرمن!الأجانبوالعلما.المستشرتين

كلها،والبركاتالخيرينابيعمصدرهوالذياللهإن:أقولأنأدببكللأجرؤ)إنني

والأمانةالإيثار،أياتكانتولو!الوحيدينهومحمدفدينعباد.!إلىيوحيكانلو

الاهدةهيالباطلودفعوالشر،الخيربينالتمييزووسانل.القويالراسخوالإعتتاد

()601(.الإلهامهذاهيمحمدفرسالة،الإلهامعلى

فيهااستعرض،إجماليةنظرةألقى)عندما(سميث)بدرسورثالبروفيسورويقول

أرىوعمندمابعدفيمامنهاحدثوما،نبوتهبدءفيمنهاكانما،وبطولاته،صفاته

أجدهأحدثوا)701(المعجزةالبطولاتمن!كم،الحياةروحفيهمنفخالذين،أصحابه

مثيلا()801(.لهتعرفلمالإنسانيةإنحتى،مرتبةوأعلاهم،الناسأقدس

ليسولذلك،الأخلاقوسمو،والإخلاص!بالإيثارمتصفأكانوصلمعليهاللهصلىإنه

إنناوغر!رأ.عنارأ،أحدناينكرهأنالفريبوإنما.اللهنبيكانإنه:يقالأنغريبأ

مثيلالهانجدلمالتي،العجيبةحياتهشرنفسرأنيمكنناالنبرةبدعواهنسلمعندما

فيتولبرسالتهالإيمانإلىالبشريةيدعر)سميث(البروفيسورنجدولذلك.التاريخفي

وإني،رسالتهبدايةفيلهاادعاهمافانسحياتهأخرفيلنفسهمحمدادعى)لتد

صرفالصادقةوالسيحيةالعليا،الغسفةامنكلأبأنالإعتقاد.إلىمدفوعألأجدني

(الهإ)901اضندمنصادقاْنبيأ...نبياكانبأنهالتس!يماإلى.مايرمأتخمصرانا

باممملها!نسانيالتاريخفيواحدمثاليرجدلا)إنه)سترمارت(البروفيسورويقول

أعضموهـا،اناريةالوسانلمنامتلكهماأقلماألا...ياتولثممحمد.شخصيةيتارب

نيهنجدفلتالناحيةمذهمنالتاريخدرسناأنناولرالناررة،البطرلاتمنبهجا،ما

()011(العربيالنبيإسمغير،الرضوحهذاواضحاالنور.هذامنيرأاسمأ

الحقلدنمنمرملأوسلمعليهاللهصلىكونهعىرليلأعضملحرالأمرهذاإن

الأمربهذاللإسلامالدوداالعحوذلكميرر()وليامالسيراعترفوقدرتعالى،تبارك

:قالحينمباشرةغيربصريقة
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حفنةمعنهار!ليلبانتصار.يثقوكان،الترابفيأعدائهحرامراتمحمددفنإلاتد

(()111ناحيةكلمنعسكريأمكشوفأكانأنهرغم،ؤالأعوانا.!نصار

وعلى)ص(محمدرسالةصدقعلىوالمستشرقينالأجانبالعلما.ثهاداترمن

السيرعن(الشرقيالله)محنايةالدكتورالعلامةذكرهما،الكريمالترأنصدق

جيمس.السيرمعيومأيجلسكانإنه(،الله)عنايةقالفاقد(11جينز)2)جيصى

منه.والخوفله،والسجود،تعالىاللهعبادةحول،علميةمسالةفيومتناقثان

فيالبديعالخلقوهذا.الكونهذافيإبداعمنيشاهدونهبماذلكعلىمستديىشا

القرأنمنأيةجيسىالسيرعلى(الله)عنايةالدكتورقرأذلكأنناهوفي.صنعه

مخطفوحمربيض!جددالجبالومنفاطر)سورةفيتعالىاللهتوهي!الكريم

يخشىإنما،كذلكألوانهمختلفوالأنمام،والدرابالناسومنسود،وغرابيب.ألوانها

قلت؟إ...ماذاقانلاْ:)جيص!(السيرفصرخغفور(.عزيزالئهإنالععاءاعبادهمنائه

الذيالأمرإنهإ!جدأوعجيب،وغريبمدهثراالععاء.اعباددمىتالهايخشىإنعا

هذههل؟!بهمحمدأأنبأمن.صنةخمسيناستمرت،ومشاهدةدراسة.عنهكشفت

القرآنأنامنيضهارفاكتب،كذلكالأمركانلو؟!حقيقةالغرأنفيموجودةالآية

محمدكان)لقد:قانلاجينز()جيمسالسيريستصردثم.اللهعندمنبهموحى،كتاب

...السربيذاأخبرهالذتيهواللهولكن،بنفسهالسرهذايكتشفأنيمكنهوْلاأمياْ،

كتابهفي(\\)ثبوكابَ()موريسالدكتوروذكر()113(جدأوعجيب،وغريبمدث!.

عندمنبهموحى.كتابالقرأنأنعلىيدلما.الع!إمعوالاترأنوالإنجيلالتوراة:

مادردبسببوذلت،حقأاللهر-لمحمدأوأن،وصلماعيهالهص!!محمدإلراله

،الأرضطبقاتدعلمالأجنة)علممثل.الحديثالعلمأنبتيامد!إماتصنالترأنفي

وإنما،نفسهمنعرفهاقد.وسلمعليهاللهصلىمحمدالرسوليكونأنيمتحيلمما

فيصادقمح!دارأن،اللهعندمنالقرآنأنعلىيدلمما،اللهإليهأوحاهوحيهي

)محمد(صدقعلىمستدلأ(بوكاي)موريسالدكتورذكرهماذلكومن)113(دعواه

مرضوعفيفيقرل.العلميةمعصياتهفيالكريمالغرآنبصدقالتوذ.الرسالةاهدعهفي

ا.!جنة(.اعمو.!تكرينه)الجنين

أولرحقانقعنبيصةألفاظفيتعبرالثرفي،التناسلع!تالقرأنلاتمقر)إق
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فالمقولات،هذهكلعلىوبناء:نياتوليستطردثم....لمعرفتهاالسنواتمئاتأنفقت

يختصفيماالقرأنيصوغهاالتي،العلميةواقوجيهاتبالتناسلالخاصةالنظرية

ستناهاالتيالمقرلات.منمقولةأيهناكليسأنهنلاحظالجنسيةالأوناجبحياة

منطقيأيخرجأنيمكنمامعولا.الحديثةالمعارفمعطياتمعتتعارضأعلا.،

عليها()116(

كلامينند،موسىنجاةبعدالبحر!فيغرقالذى(موسى)فرعوزموضوعوفي

وفي)فياتول:الكريمالترأنفيماجاهوينرسد.الموضوعهذافيايسيحيينالعلما.

الفراعنةكلجثثكانتمحمد)ص(طربتعنللناسالقرأنفيهوصلالذيالعصر

منإسرانيلبنيخروجبالخروبمعلاقةلهمأن.الحديثالعصرفيالناسشكالذين

مدينةأمام،النيلالغربيةالضفةعلى،بطيبة،الملوكرارح!بمقابرمدفونةكانت-مصر

عنمجهولأشئكلكان.وسلمعليهاللهصلى)محمد(عصرفي،الحاليةالأقصر

ياقولوكماعشر،التاسعالقرننهايةفيإلاالجثثهذهتكتشفرلم،الأمرهذا

اخرمياتقاعةفيالآنفهوالفرعونهذاكانوأيأ،الفرعونهذابدنأنقذفقد،القرأن

يختلففالراقعإزنايررهأنالونارلستطيع،بالقاهرةاخصرياختحففيالملكية

ثم)117(بالترأن(خصأا)لوروايين(الآبربطهاالتي،اخخسحكةالخرافةكتاعنتمامأ

محنصجسدفيماريةثهادةاخرمياع!إنهاهذهعن(بركاي)موريسالدكترويقول

هذهأثناءفيئومات،هروبهفيوطاردهاصباته،اوعارضامرسىعرفمنعلى

فيمكتربهركعاالناسأيةليصبح،التامكالول--جثتهالهاوأنفذاصصاردة،

\\(Aالقرأن()

الآثاردارتهبهوالذتي،فرعونبدنيخصالذيالتذالقرأن،لآياترانعبيانأي

صحةأدلةعن،الحديثةاخكتشفاتتمعصياافييبحثمنلكل.القاهرةفيالمصرية

المقدصة.الكتب

افق)التِفيهيرفيقرأهمنإن:أيضأالقرأنعنبركايَ(الدكترر)مرريسويقول

فيهالقارقيكتثف،أثبتناهوكما،التذمنأكثربل،الحديثةالعلميةاخعصياتمعالتام

قد)محمد(عصرفيإنسانأأنتحمموراخستحيلمن،علميطابعذاتماقولات
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الترآنية،الآياتبنهمتسمحالحديثةالملميةفاخعارفهذاوعلىيؤلفها،أنإستصاع

!1الآنإ)91حتىصحيحتنسيربلاكانتالتي

سيرتهعلىمثاليةبأرا.خصومهىأدلرجلأيشهدلمطولهمعالتاريخفإنبعد()أما

013()الإسلامرسولخصومبهاأرل!مثلما،وحياته

ولذلكفيهلاث!كالذي،المكتوبالوحيهوالقرأن)إنبوكاخإ()موريسالدكتورويقول

النوخإ)121(هذامنعلميخصأكلمنمعصومأكان

العلميةالسمةذاتاخقولاتمنكثيرأأنتصورالإنسانيستصعا)لاأيضأ!يتول

عليهالله!لى)محمدعصرنياخعارفحالةبسببوهذابثراتاليفمنكانت

وأن،اللهمنالوحيتعبيرأنهادسالقرأنإلىينضرأنتمامأامثروعفعنلذ)،وسلم

فياصدررسةالعلميةاصعصياتعلىاحثواعهإنحيثجدأ....خاصةمكانةلهتعص

(رضعي()122تفسيرأبَتتحدىكأنثاتبدوعصرنا،
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الرسالةلىاٍالبشرحاجة

الرسل:اللهأرسللماذا

كالأكل،الحياةهذ.فييننعهمابعضإدراكيمكنهمفكر،عاقلموجودالإنسان1-

،يضرهمابصضيدركوقد،الظتمنيرويهالذبَائا.منالشربأو.الطيباتمن

فيليسولكنهالشديد.الجوعأو،الجسمجرحألمأوبالنار،الإحراقضرركإدراكه

يعودأومايضره،كلولابالخير.عليهبعودرماماينفعهكليعرفأنالإنسانقدرة

بالشر.عليه

،الرازقالخالقهذايشكرأنعليهيجبوأنهرازقأ،خالقألهأنبعقلهيلركإنه

الإحسانكيفيةولاالشكر.هذايكونبماذاولا؟يشكرهكيفيعرفأنيمكنهلاولكنه

،الحياةهذهغيرحياةهناكأنإلىالعلماءمنكثيرتوصلوقد؟!إليهأحسنمنإلى

الحياةهذ.فيتعذبأوتنعموأنها،الجسمفناءبعدباقيةوأنها،تفنيلاالروحوأن

رأالنعيمكيفبةولا.الأخرىالحياةهذهكبفيةيبينواأنيستصبعرالمولكنهم،الثانية

فيها.العذاب

فييننعهمماالناسليبينواالرسليرسلأنتمالىاللهحكمةاقتضتكئهلهذا

عليهم!تكونالذجَماوما،وأخراهمرنياهمفييضرهمماليمريبينوا.وأخراهمرنياهم

أليم.عتابأو،نعيممنالأخرقالحياة

وإنما،منفردأيعيشلاالاجتماعيالكاننوهذا،إجتماعيكاننالإن!انوأيضأ2-

التي،الجماعةهذهمعوالتعاملالتناهممنلهبدولا،جماعةفييعيشأنلهبدلا

منتعالىالطا5أعصااماالجماعةإلىالإنسانحاجةاعىدليلأكبر!لعل،بينهايعيش

.ورغباتمصالبمنإليهيحتاجمايصلببهاالتي،والكلامالنحققرة

منلهبدفلاجن!ه،أفرادبينالعلاقاتإقامةتقتضيالإنسانطبيعةكانت!إذا

13المصال!)وتتثابكالمضالب،لاتتصارمحتى!العلاتاتهذهتنضمقوانين r)

نإ:نقولولكننا،وحدهرالواجباتالحقوقإدراكيمكنهالعقلإن:يتولقانلورب

والمصلحةوالثهواتالعراطفإلىيجنحما!كلالبا--العقللأن،صحيحغيرهذا

الثخصية.
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اضهيترِعاماُ.نأقاتِايخسصأنيمكنهمالعلماءمنرالعباقرةاخفكرينإن:قيلوإن

رقيميعااْلإشانإن:التولهذاعنإجابةنقولفإننا.عليهويتفقونالأفراد،عليه

مكانتهكانتميعا.الأموربعواقباعمأيحيطأنيستطيعلاعقلهوسمافكره

العلمية.

النضاماصتتبابعليهينبنيالذ!،الأساسهو)العدل(يكونأنإ.،ذلكبعديبقلم

عياسلصةمنتستمدأنبدلامالنضاإيستتببهاالتيالعدلوقوانين-الجماعاتبين

يستثعربحيثالإن!ان،قوةخنأسمىقوةلهاالواضعيكونوأن،البثرسلطةفوق

ثتهكانتوئامذاتعال!.اللهقوةهيتا!،لهوقهرها،اعيهسلصانهاقوة،نفسهمن

اخعنىعفلهايلتاقيواسحة.جنسهبنيمنبواسطةإلاالإنسانإلىتصللاالقوانين

ووعده.ونيهأمردليبلفوا.كثيرينرصلاوجلعزاللهاختارالبشريَا.بالمعنىالإلهي

3،دعوافيلهمتصديقأباخعجزات،رأيدهماخهمة،لهؤهبمزاياوخصهم.ووعيده

خئقه.صاشرعلىوفضلهم

بصير()؟13(صميعاللهإنالناسومنرسلأالملانكةمنيح!مصفيالله)تعالىقال

وثعراء.لهرصلايجعلهمكي.ويصصفيهم،الرسلهزلا.يختارالذخ!هووجلعزفالله

.السلامعميهأدمأولارمنخلقهوبينبينه

ينبغيماعنهيبلغ.تعالىاللهمنلهمبلغإلىبحاجةالإنسانأنذلكمنلناويتضح

أمررشستاقيمرحتى.يزلأويضللاحتى،عملها.لإنسانعلىيجبومااعتقاد.،

فيهما.السعادةأسبابتحصيلمننالإفريتمكن،والآخرةالدنيا

العغلعلىأصبابهاعزتالتيكلكالسعادداإلىالحاجةهيالنبوةإلىفالحاجة

يعمالذبَهووجلعزرالله)125(نشاطاترأرقى،حالاتهأحسنفيالإنساني

الئصيفوهرخلقمنيعلمألا)،يضرهوما.ينفعهمايعلمحاجاتههـلعلمالإنسان

الخبير()126(

-:جميعاْبالرسلالايماتحكم

بدأهمكثير!ن.الرصلوهؤلا،البثر،منرصلاْللهبأنيؤمنأنمسلمكلعلىيجب

أمنإتعالىقال،وسلمعيهالئهصلىمحمدبسيدناوختمهم،السلامعليهبآدمالله

نفرثلا،ورملهوكتبوملأنكتهالهباأمنكلوالمؤمنونربهمنإليهأنزلبماالرسول

()127(رسلهمنأحدبين
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يجبكما،الإجمالسبيلاعىالرسلبجميعرالتصديقالإيمانايسلميناعىويجب

فياللهذكرهمالذينوهم،التفصيلسبيلعلىرسولأوعشرينبخمسةالإيمانعليهم

وحدها.الأنعامسورةنيرسولأعشرثمانية.منهمذكروقد.بأسمائهمالكريمالقرأن

-:فاقالشعرأالعلماءعضانضهموتد

علمواقدالتفصيلعلىبأنبيا.معرفةالتكليفذيكلعلىحتم

وهموسبعةويبقىعشربعدمنئمانيةمنهمحجتناتلكفي

ختمراقدباخختارأدمالكفلذووكذاصالحشعيبهودإدريس

واخم!فوا،نبرتهمعىال!لماءاتفقالذينوهم،القرأننيالمذكورونممالرسلفهؤلا.

وأولوا،والعزير،ولتمان،القرنينذووهم،الكريمالاترأنفيذكرهمورد،ثلاثةنبرةفي

وموسى،!إبراهيم،.وسلمعيهاللهصلىمحمد.وهم!خمسةالرسلمنالمزم

والسلاء.الصلاةعليهمونوحوعيسى

واختاعبالمشاقوتحملوا،قرمهمأذىعلىصبررالأنهمالعزمبأولىهؤلاءسمىوقد

منالعزمأولواصبركما)فاصبرمحمدأنبيهمخاطبأتعالىقاللهم،قرمهموتكذيب

()128الرسل

ومن.منهمواحدرسالةإنكارلايجوزأنهتافصيلأالمذكورينبهؤلا.الإيمانومعنى

قعالى.بالئهوالعياذيكفر،أنكرها

تعالى:اللهعلىالرسلإرسالحكم

إنسانكلاد!واجبأوأثرأ.الدينأركانمنركنأالرسلبإرسالالإيمانكانإذا

تعالى؟الهاعلىالرسلإرسالحكمنما

!؟شأنهجلحقهفيجانزأوعليهر)جبهوهل

مذاهب.ثلاثةعلىاموضرعاهذافيالمسلموناختلف

فيهإرسالهم.،!ذلك،تعالىاللهعلىواجبالرسلإرصالأنإلىالمعتزلةذهب1-

الرملبعثةفتكرن.رأيهمفيتعالىاللهعلىراجبالصلاحوفعللنشر.صلاح

تعالى.اللهعلىراجبةوالأنبياء
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تعالى،اللهعلىوالأصلحالصلاحفعلبوجوبالتولفإنصحي!،غيرامذهبوهذا

لاتعالىاللهأنذلك،الرأيهذابطلانعلىالأدلةقامتبل،واضحدليلعليهيقملم

فاعلتعالىوالله،تعالىاللهأفعالمنفعلالرسلإرسالإنوأيضأثزعليهيجب

912(ينعلالميشألم!إنفعلثا.إن،مختار

كيوقوعهامنبدولا،تعالىاللهعلىلازمةالرسلبعثةأنإلىالفلاسفةرذهب2-

بإرسالإلاالنظامهذايتمولااالالهيةالعنايةتقتضيهالذي،ا!ملالنصاميتحتق

.013()ومصالحهمحياتهمللناستحففالتيالعدلقوانينللناصليبينوا،الرسل

عنالاختيارونفيبالتعليلالقولالىيؤديالقولهذابأنالفلاسفةعلىالردويمكن

لاهتعالىإنه،شىِءعليهئجبلاراطختارامختارفاعلوجلعزوالله،تمالىالله

.)131(هيسالونوهميفملعمايسال

فعلأ.وواقععقلأجانزالرسلإرسالأنيرونفإنبمالسنةأهلأما3-

عتلي،محالوقوعهافرضمنيلزملاالتيالأمورمنفلأنهاعقلأ.جانزةأنهاأما

فعلالرسلإرسالإنوأيضأعقلأ،جانزالرسلفإرسال.جانزفهركذلككانما!كل

يستحيلولايجبلاتعالىاللهأفعالأنالقطعيةبالأدلةنبتوقد،تعالىاللهأفعالمن

يفعل.لميشألم!إننعلثاءإنالمختار،الناعلثأنهجلفهو،عليهمنهاشز

اعيهالهاضلىمحمدسيدنارسالةثبتتقدفلأنهفعلأ،واقعةالرسا"لاتإنوأما

إنكارها.يجوزلاالتي،الضروريةالعلرممنالتذأصبححتى،اترةامتهبالأدلةو-!

قصهمنمنهم،كثيرينرم!لأأرصلتعالىاللهأنراللامالحسلافىعيهأخبررقد

منمنهم.قباإمنرسلاْأرسنا!ولقد)تعالىقال.عينايقصمهلممنومنهمعلينا

()122(اعيتاناتصصلممنومنهماعيك.قصحسنا

الهاوكلمعلإإنتمصهملمورصلاْقبلمناعيكتصصناهمفورصلا)تعال!رقوله

محمدسيدنانبوةئبتتوإذا.بامعجزاتأب.همقدتعالىالئهوأنتكليما()133(مرس

اللهبأنأخبروقد،ربعنبهيخبرماكلفيصدقهثبتفقدوسع،عليهاللهصلر

وليس،الإجمالسبيلعلىجميعأ.بهمالإيماتهيجبكثيربت.رسلأأرسلتعالر

عليكقصصنامن)منهمتعالىلقرلهالحصر،ص!بيلعسبمعرفتيممصالباْالإن!ان

،(ب!نقصصلممنومنهم
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الثالثالمبحث

وسلمعليهاللهصلىرسالةخصانص

بعدةالرسالاتمنغيرهامحلىوسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنارسالةامتازتلقد

يالي:مامنهانذكروخصانصميزات

!الجن.الإنسمنالخلقجميعإلىرسالتهعمومأولا.-

إنهابلالبشر!لجميععامةرسالةوسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنارسالةكانت

فقد،عليهاالسابقةالرسالاتمنغيرهابخلافوزلكجميعا،والجنللإنسعامةكانت

إلىيرسلالرسولكانفقد،خاصةوجماعةممينين،بقومتختصرصالةكلكانت

ياقومفقال،قومهإلىنوحأأرسلناولقد)تعالىاللهقولذكمصداق،خاصةتومه

هوداأخاهمعاد)!الىتعالىوتوله23أيةامؤمنون(غيرهإلهمنمالكمالهاعبلوا

أخاهمثعود)!إلىتعالىوقولههود/51غير،(إلهمنمالكماللهاعبدواياقومقال

مدين)وإلىتعالىوقولهغيرو(هرد/61إلهمنمالكمالهياقوم)اعبدواقالصالحا

هود/"8(غيرهإلهمنمالكماللهاعبدواياقرمقالمثعيباْأخاهم

وقال(وملنه()134فرعونإلىامبينوسلصانبأياتناموسىأرسلنا)ولقدتعالىوقال

علىأقوللاأنعلىحقيهت،العالمينربرسولإنييافرعونموسى)رتالث!أنهجل

إسرانبل()125(بنيمعيفأرصل،الحقإلاالله

إلرأرسلواقدجميعأالرسلهزلاهأننرىالكريمالقرأنفيوغيرهاالأياتهذ.من

..العبافيغيرهمعهيشركوالاوأن،وحدهاللهعبادةإلىلهمداعينفقط،أقرامهم

ودنياهم.دينيمشمْرنفييننعهمماكللهمبينوارقد
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)ومالعالىيقولاكانةالناسإلىأرسلفالدوسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناأما

تعالىوقال()136(يعلمونلاالناسأكثررلكن،ونذيرابشيرأ،للناسكافةإلاأرسلناك

ورسوله،الهبافأمنواتعالىقولهإلى....جميعأإليكماللهرسولإنيالناسأيهايا)تل

الحديثوفي()127(تهتدونلعلكمواتبعوه4وكلماتهباللهفيمنالذياالأميالنبي

كان،قبليأحديعصهنلمخمسأ)أعطيتوسلمعليهاللهصلىالرسوليقولالشريف

()138!الحديثوأسود....أحمركلإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيبعثنبيكل

يبثرنكانواالسلامعليهمحمدرسالةقبلالرسلأنعلىلفصهبصراحةيدلفالحديث

والأسود،،الجنوهمالأحعر،إلىأرسلفقدالسلامعليهمحمدأما،أقوامهمإلىنقص

.آدمبنووهم

وإذ)تعالىاللهقولذالتعلىفيدلالجنإلىوسلمعليهاللهصلىرسالتهأما

قضىفلما،أنصتواقالراحضروهفلما،القرآنيستمعونالجنمننفرأإليكصرفنا

مصدقأ،موسىبمدمنأنزلكتابأسمعناإناياقومناقالرا،منذرينقومهمإلىولوا

بهوأمنوااللهداعيأجيبإاياقومنا،مستقيمطريهت!إلىالحهتإلىيهدي.يديهبينلما

أنهإلىأرحىقل)تعالىوقوله()913(أليمعذابمنريجركمذنوبكممنلكميففر

ولنبه.فأمناالرشدإلىيهدي،عجبأقرأنأسمعناإنافقالوا،الجنمننفراستمع

اللهصلىأنهادسذلكيدلالسابقاسحديثواالآيتانفهاتانأحدأ()014(بربنانمثرك

الإنس.إلىمرسلأنهكماالجنإلىمرسلأكانوسلمعليه

الرسلمنغيرددونوسمعليهاللهصلىرسالةبعمرمالف!لاد!يعترف!وربما

والإنجيلالتوراةوأنزل،يديهبينل!مصدتأ،بالحقالكتابعل!!)أنزلتعالىالمهابقرل

كتابانوالإنجيلالتوراةأنعلىيدلالآياتهذهظاهرفإن\(؟()1الناسهدققبلمن

عامةعيسىورسالةماشىرسالةفتكونعام،الناس(1ولانضاالقسهاديينجا!ا

،الخصوصبهيرادعام(الناصلفضبأنالإعتراضهذااعىردأنقولولكننا.كذلك

بثراإنهماحيثمن،للناسهدىكاناالكتابينهذبتإن:ناقولأوإسرانيل،بنروهم

فكانا،برسالتهوالتصدبتبه،الإيمانعلىالخلقودلا)ص(،محمدسيدنابرسالة

الإعتبار.بهذاللناسهاديين

خاتمةجعلهاوجلعزالهاأن)ص(محمدصميدنارسالةبهامتازتثانيا"ومما

.والسلامالصلاةعليه،رسالتهبعدرسالةهناكفليست،الرسالات
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اللهرسولولكن.رجالكممنأحدأبامحمدكان)ماتعالىاللهقولذلتمصداق

(عنما()143شئبكلاللهوكان!النبيينوخاتم

منها:وذكر....بستالأنبياءعلى)فضلتوسلمعليهاللهصلىالرسولوقول

العاقب)أناالآخرالحديثفيوقوله\(£rالنبييون()بيوختم.كافةالخلقإلىوأرسلت

ولي)....والسلامالصلاةعليهقولهالشريافةالأحاديثفيووردL(14()بعدينبيفلا

وأناالكفر،بياللهيمحوالذياصاحيوأناأحمد،وأنامحمد!أناأصما.،خمسة

هذهمناشتهروقد14(،هالعاقب)وأناقدميعلىالناسيحشرالذيالحاثر

القرأنفيالإسمانهذ)نوذكر)وأحمد()محمد!رهماإسمان،الخعسةالأسماء

(1)6؟الكريم

فما،بعدهنبييبعثلاأنهالرصالات.خاتمةوسلمعليهاللهصلىرسالتهأنومعنى

مثلوذلك،تعالىاللهاعىوافترا،محض،كذبأنبياءأنهممنالناسبعضبدعيه

كانتولما.البهاني(اعسحسين)ميرزادعورَأوالاتادياني(1أحمد)غلامدعهـى

أخرجتأمةخير)كنتمتعالىقال!الأممخيرأمتهكانتالرسالاتخاتمةمحمدرسالة

(()147باللهوتؤمنوناخنكر،عنوتنهون،بالمعروفتأمرون،للباص

الأنبيا4خاتمكانلأنهإلاالأممخيروال!لامالصلاةعليهمحمدأمةكانتوما

.الزمانآخرإلىباقيةالكريمالقرأنوهي.والباهرةالظاهرةمعجزتهوكانتواخرسلين

مازال،السلامعليهعيسىسيدناأنإلىيذمبررالمسلمينجمهورأنمنيقالوما

ويكسر،الدجالفيقتل،الزمانأخرفيالدنياإلىسينزلوأنهالسما.،فيوأنهحيأ،

،....الرسلأخرهوبذلكفيكونالصليب

فسيعمل،الزمانأخرفيينزلعندما.الملاماعيهعيسىإن:لهولا.نقولفإننا

يكونالتبذوهو،بياوالعملاتباعهاإلايسعهرلا،بهاوسيحكممحمد.ميدنابثريعة

الرسولقولعليهويدلامعنىهذايصدق.والسلامالصلاةعليهمحمدأمةمننردا

(()148اتباعيإلاوسعهماحيأموسى)لوكانوالسلامالصلاةعليه

لاوسلمعليهاللهصلىفهو.موسىاتباعهعلىاللهلرسولعيسىاتباعرمتاس

عليهاللهصلىاللهرسولأنالملميساريةبنالعرباضعنوربالهوىعنينصق

ذلك.عنوسأخبركم،صينتهفيخجندلأرم!ان،النبيينلخاتماللهعند:)إنيقالرسلم

(()914الحديث...أميورؤيا،عيسىوبشارة،إبراهيمأبيدعوةأنا
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الصلاةعليهمحمدسيدنارسالةبهااختصتالتيألخصانص3أومن-ثالثا

رمالةفلا.الرسالاتخاتمةأنهاذلك،ومكانزمانلكلصالحةرسالةأنهاوالسلام

البشريةشأنهـ؟يصلحثى،كلعلىمثتملةتكونأنبدفلا.هذاعلىوبناءبعدها.

معاملاتهفيأمرلهيجدأو،حياتهفيالإنسانيعترضمالكلصالحةتكونأنبدولا

.الزمانأخرحتى

فييقولواللهالمصهرة،النبويةوالسنة،الكريمالقرأنهوالديانةهذ.مصدر!لأن

شئ()015(منالكتابفيفرطناما)الكريمالترأنوصف

إ)151(اللهواتقوا،فانتهواعنهومانهاكم،فخنوهالرسولآتاكم)وماتعالىرسقول

والرسولاللهيصع)ومنتعالىويقول!اللهأطاعنقدالرسوليصع)منتعالىهـماقول

وحسن،والصالحينوالشهدا.والصديقينالنبيينمىعليهماللهأنعمالذينمعفأولتك

(()153رفيقاأولئك

الإنسانإليهيحتاجماكلعلىاشتملاقدالشريفةالنبولةوالسنة.الكريموالقرأن

وأشخصيةمعاملاتأكانتمواء،الآخرينمعمعاملاتهأو،عبادتهأو،عقيدتهفي

دولية.معاملاتأومالبةمعاملات

لنبهتمسكتمإنمافيكمتركت)وسلمعليهاللهصلىالرسولقرلذلكعلىيدل

%()53(وسنتياللهكتاب،أبدابعديتضلرا

شو!نبهيصلحماجميعرعلىكها،احيالنرهذهعلىالكريمالترأناشتملوتد

إكصالاليكوناللهارتضاهوالذخ!،الرسالاتبهالهاأتمالذي،الخاتمالكتابلأنهالخلق

الإسلامي،الدينشأنفيتعالىقالأدم،بنيعلىالإلهيةللنعمةوتتميصأللدين

الإسلاملكم!رضيت،نعشيعليكمرأتممت.دينكملكمأكملت)اليومالمحمديةوالرسالة

!دينا()154

بأدلتها،الكريمالقرأنفيذكرتالدينيةالعقاندأن،كذلكالمعانيهذ.يوضحرمما

التشريعاتبينوسصأفيهجاتالتيالتشريعاتوكانتشى،كلأساسنها1

الصيبات.منشيناعليهميحرمولم،طاقتهمفوقالناسالإسلاميكلففلم،السابقة

إسرانيل.بنيعلىذلكحرمكما
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منهم،وبفيأحسدأ،رسالفأنكروا،وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنابعثفلمالىرم،

جاعمم-)وئاوجلعزيقولحيث،اليومحتىيتلىقرأناذلكفيوجلعزاللهوأنزل

قبلمنوكانوا.معهملمامصدق.اللهعندمنكتاب-والنصارىاليهوديعني

الكافرينعلىاللهفلعنة،بهكنرواعرفواما3جافلما.كفرواالذينعلىيستفتحون

)()915

والانجيل:التدراةشهادة

حتىفيهمابقيفقد،والتبديلالتحريفبمضلحقهماقدوالإنجيلالتوراةأنومع

علىومابدلاالرسالةدعواهفيوسلمعليهاللهصلىمحمدصدقعلىيدلما،الأن

التوراةمنالتثنيةسفرفيوردفقدبمجينهوأخبرتبه!بشرتقدالكتبهذهأن

بكلفيكلمهم!فمهفيكلاميواجعل،مثلك،إخوانهموسصمننبيألهمأقيممانصه:)

به()016(.أوصيهما

إسماعيل،!لدمنالمبعوثالرسولأنعلىيدل(إخوانهموصصمن)النصفيفقوله

منلقالإسرنيل.بنيمنكانلرلاو!)إسرانيل(.يعتوبأوإسحاقولدمنوليس

هووليس.وسلمعليهاللهصلىأنه)محمد(علىيدل)مثلك(النصفيوقوله،وسصهما

في()موسىيماثل()محمدسيدناأنذلك،البعضفسرهكما،السلامعليهعيسى

أمابها،جاء،خاصةشريعةلهمنهماوكلله،وولد،تزوجمنهمافكل،كثيرةأمرر

منيمواحديأتلم..موسىبعدمنإسر)نيلبنيوأنبياءيلد.ولميتزوت،فلمعيسى

فييكنلمهناومن،السلامعليهمرسىشريعةيتبعونكليماكانهيلاخاصةبشريعة

.)161(السلامعليهمرسىمثلنبيإسرانيلبني

علىينصبقإنما،النصنيالتمانلأنوهو.إليهنذهبالذحَ!اخعنىهذاريؤيد

رسولأإليكمأرسلنا)إناتعالىاللهقولالسلامعلييما،موسىسيدناوعلىمحمد،

رسولا(0)162(فرعونإلىأرسلناكما،عليكمثاهدأ

منوأشرق،مصيناءمنالرب)جا.النصهذاأيضأالتوراةفيالبشاراتوصن

163(إإفارانجبالمنوتلا.ساعير

منوالإشراق!ورسالتهالسلاماعيهموسىظهورإلىإشارةسينا،منفالمجئ

إلىيشيرفارانجبالمنوالتطز،ورسالتهالسلامعليهعيسىظهورإلىيشيرساعير

ورسالته.وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناظهور
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الإنجيلفيوررتفتد،وسلمعليهاللهصلى)محمد(برسالةالتوراةبشرتوكما

ولاالأبد!إلىرسالتهستظوالذي.المنتضاإالنبيإلىكلهاتشيركثيرةنصوص

)يوحنا(:إنجيلفيجا.فقد،اللهعذاباستحقإلاأحديخالنه

معزيافيعطيكمالاَبمنأطلب!أنا،وصايايفاحفظواتحبوننيكنتمإنيسوع)قال

ولالايراهلأنه،يمبلهأنالعالميستطيعلاالذيالحىروحالأبد،إلىمعكمليمكثأخر

()"16(فيكمويكون،معكمماكثلأنهفتعرفونهأنتمأماويعرنه

الذيللأببللي!ليستسمعونهالذي)والكلام)يوحنا(إنجيليقولأخرنصوفي

الآبسيرسلهالذي،القدسالروحالمعزى،رأما،عندكموأناكلمتكمبهذا!أرسلني

()،16(لكمماقلتهبكلهـمذكركم،شىكليملمكمفهو،باسمي

لاياليكمأنطلقلمإنلأنهأنصلق،أنخيرلكمأنه.الحقلكمأقول)لكنيأيضأويقرل

لكم()166!أرسلهذهبتإنولكن!امعزى

عليهاللهصلىمحمدسيدنابرسالةالبشارةفيواضحةتكونتكادالنصوصوهذه

وهي،بعدهمنتأتيرسالةفينصامعزق(يأتيكملاأنص!!لم)إنلهقرفإنوصلم.

بعضفيوردت)اخعزى(لفصةأنعرفناإذاوخاصة)ص(محمدسيدنارصالة

فيالحمد.منمبالفةصيفة)أحمد(اللغظهذاومعنى(قليص)الباريبلنضها.!ناجيل

العما..)167(اجمهوررأفَي

:والرهبانالعلماءشهادات

.العربمننبيظهوربقربوسلمعليهاللهصلىمحمدبعثةقبلالأخبارتراردت

مدةقسيسأصحب(الفارسي)سلمانأنالتاريخرروى،والإنجيلالتوراةبلرت

منأحمد،إسمهرسولأ،يبعثسوفاللهإن)ياسلمان(لهيقولكانوأنه،الزمنمن

منالكلامهذاركان،الصدقةرلاياكل،الهديةياكلأنعلامتهومن.تهامةجبال

رعرةبلفتهعندما،عنهالمهارضي(الفارسي)سلمانإسلامأسبابمنسبباالتسيس
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تاريخيأمحمدرسالةتوثيق:بعا"را

لأنهذلكأخبار.،فيالكريمالقرأنمنأصدقكتابهناكليسأنهعلىالعلما.يجمع

اللهصانهوإنما.التحريفمنشئفيهيقعولم.تبديلولاتفييريعتور.لمالذيالكتاب

لهدإناالذكرنزلنانحن)إناتعالىاللهمرلذلكمصدالىذلك،كلمنوحفظه،تعالى

()155لحافظون

بهحكمومنصدق،بهقالمنالذيالكتابهو،الكريمالقرأنكانذلكأجلمن

أعظمبذلكوهو!صحيحةكلهافأخبار.!مستقيمصراطإلىهدىإليهدعاومنعدل

الرسالة.دعوىفي!سلمعليهاللهصلىمحمدصدقعلىشاهد

التذوبعد،وسلمعليهاللهصلىمحمدرسالةتوثيقفيعليهأولأسأعتمدفإنيولذلك

العلما.شهاداتثم،صدقهعلى،والإنجيلالتورامنالسابتةالكتبضهادا-سأذكر

وس!تثرقيئ.وأخبار،كهنةمن

عليهالسابقةالسماويةالكتبأنإلىأيات.منكثيرفيالكريمالترأنأشارلقد

منتكونبذلكوشهادتهمجينه،عندبهالإيمانإلىودعت)ص(محمدبرسالةبشرت

مكانة.النفوسنيوأرقعها،منزلةوأعلاها،الشهاراتأصدق

للذينفساكتبهاشىكلوسعمتررحمتى)وتعالىتباركالحققولالآياتهذ.من

الأمي،النبيالرصوليتبعونالذينيزمنرن،بأياتناهمرالذين.الزكاةرسزتونيتاقون

عنو!نهاهم،بالمعررفيأمرهم.والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبايجدونهالذين

التيوالأغلال،إصرهمعنهمويضعالخبانث،اعيهمويحرمالطيباتلهمريحلاخنكر،

يعرنونكمايعرفونهالكتاباتيناهم)الذينتعالىقولهومنهاكاا(()6عليهمكانت

يعلمرن()157(وهمالحقليكتمرنمنهمفريقأ!إن.أبناعمم

محمجاثم!وحكمةكتابمنآتيتكملماالنبيينميثاقاللهأخذ!اذ:)تعالىقولهومنها

إصري،ذلكمعلىوأخذتمأقررتمأقال،ولتنصرنهبهلتزمننمعكمخامصدقرسول

(()801الشاهدينمنمعكموأنافاشهحواقال،أقررناقالوا

موعديعرفونكانوااوالنصارىاليهردمنالكتابأهلأنإلىالكريمالقرأنويشير

أفرفيمعهمااختلفهإزا،العربحشركييقولونوكانوا،وسلمعليهالهاصلىمجينه

عادقتلمعهونقتلكم،ونتبعهبه،سنؤمن.العربفييبعثنبيئ،زمانأظلنالقدما
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بيعةفيوالخزرجالأوسعلىالإسلاموسلمعليهاللهصلىاللهرسولعرضولما

عنهحدثتكمالذيهذا،لبعضبعضهموقال،بهالإيصانإلىا!انصارسارعالعتبة

()168(إليهيسبتنكمفلااليهودا

الراهب)بحيرا(شهادةتاريخيأوسلمعليهاللهصلى)محمد(نبرةيوثقومما

وقدبالثام،ولقريشلهتجارةفيكان(طالب)أباأنالمؤرخونروىفقد،المسيحي

الرابوأن.عمرهمنعشرةالثانيةفيغلاموهو)محمد(أخيهابنفيهاصحبه

وكان،حضر!افلماالصعام.هذاتناولإلىردعاهم،قريشلتافلةطعاماصنع)بحيرا(

بعضعلىريتعرفشديدأانظرأالراهبإليهينظرأخذ)ص()محمد(بينهممن

المذكورةالنبوةعلاماترأىفلما،كتفيهبينالنبوةخاتمرأيحتىوتحايل،صفاته

)بحيرا(نصح،علاماتمن)محمدفيماشاهد.علىمنطبقةالمقدصة،الكتبفيعند.

اليهور)916(منعليهخوفأ،أخيهبابنيرجعأنطالبأباعمه

الشامإلىخديجةتجارةفيالبعثةقبلوسلمعليهاللهصلى)محمد(النبيوسافر

فلما،ميسرةغلامهاممهوكان،والعشرينالخامسةمنتقربسنهوكانت!ثانيةمرة

ظليتحتوسلمعليهاللهصلىاللهرسولنزل.بالشام)بصرى(سوقبالتجارةوصل

من،ياميسرة)نسطورا(الراهبفقالإنسطورا(،الراهبصومعةمنباقربضجر

الراهب:فقال،الحرمأهلمنقريشمن:رجلفتال،الشجرةهذهتحتينزلالذيهذا

نبي()017(إلاقطالشجرةهذهتحتمانزل

معهما!رقفأنهى)ص(محمدالنبيمعالنقاشنجراننصارىأكثرلماأنه!رد

اللهإلىويترجهوا.عشيرتهومعهصرف،كليجتمعأنوهي،اخباهةإلىدعاهمبأن

عليهعيسىوأن.حقأنبيأنهيعلمونلأنهمالنصارىفخاف.الكاذبيهتاأنترالى

به)171(بشرقدالسلام

كانالذي)نلينو()172(قولذلكومناالمحدثينالنصارىاعماءمنثهاداتوهناك

اليونانيةاللفةفيمعنا.(قليص)الباريأنالقديمةاصصريةالجاممةفيبالتدريسيقوم

التوراة:كتابهفي(بوكاي)موريساككتورشهادةذلكومن)الأحمد(.التديمة

معاصر)173(فرنسيوطبيبعالموهورالعلموالترأنوالإنجيل
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الرابعالمبحث

علمبدراصتهايقومالتيالكبيرةالثلاثةالموضوعاتمنالثالثالموضوعهوهذا

3النبوات2-الإلهياتا-:هيالترتيبعلىالموضرعاتوهذ..الإسلاميالعقيدة

.السمعيات

عنيفنيلاالعتلأنفيهنبينبتمهيدلذلكنقدم!السمعياتعننتحدثأنوقبل

هذ.أن.عقليةأحكامأهناكأنمعنىليسإذمنهْبالسماعْ،يأتيومااالث!رع

جاصَفالث!ريفالشرعنصوصفإنإ!إكلا،الشرعدونافتطبالعقلتثبتالأحكام

فقد،إدراكهعنوقصر.عليهخضمماكثيرعنالإنسانيللعقلوكثفت،الدينبأصول

وتسلكب،السبيلسراهإلىالإنسانتهدى.العقيدةمسانلمنأمورالشرعفي!ردت

أمورفيوالهدىالبيناتمنالشريفالشرعبهماجا،ولولا،والهدىالحقطريق

يجعل!الوحىالشرعوجودوعدم،المستقيميقالصاإعنوضل،العقللارشكس،العقيدة

لنلاومنذرينمبث!رينإرسلأتعالىلقا.التكليفبسببهعنهمويستط،العذرالناس

حكيما()174عزيزااللهوكان.الرسلبعدحجةاللهعلىللناصيكون

رسرلا()173!نبعثحتىمعذبينكنا)رماتعالىوقال

رسرلا،إليناأرسلتلولاربنالقالرا.قبلهمنبعذابأهلكناهمأنا)ولوتعالىرقال

ونخزى()176(نذلأنقبلمنأياتكفنتبع

العقول.حقيقتهإدراكفيتحاربماجا!راقدوالسلامالصلاةعليهمالرسلإنبل

فيه،تعذيبهأروتنعيمه،قبرهفياخيتسؤالمثلوذلكالأفكار،حقيقتهفهمعنوتعجز

علىتقوىولا،العقولتحيلهالاأمورزلكمعولكنها-النارفيالنارأهلوحياة

العاقرلإنبل.ينقضهاأريردهامااخقنعةالأدلةمنعندهاتجدولاالأفكار،لهاإبصإ
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وأمثاله،هذايصدقماإل!،إياهاوهدايته،لثاالهابترفيهتوصلتقد،اليإمالإنسانية

أنكرشها،أنلهاسبقالإن!افيبعقلهاأمورإلىترِصلتقد!إنها،الرسلبهجاصتمما

الإنسانيةسخرتفلاقد،وسلمعليهاللهصلىللرسولوائعراجالإسرا،حادثمثلالتوذ

الخبالأو،والكهانةبالسحرصاحبهورمتبهتصدقولم،وقوعهعندالحادثهذامن

اقي،النفانةالصانراتمثلمنذلك.يةجمدماإلراليإمتوصلتقدأنهامع،والجنون

فيأخرإل!فلكمنالإنسانتناقلالتيالنضاءسفنومثل.الصوتمنأصرعهي

تكنولمحسخم،محصمالعلمأمورلأنهاإلاقديعأإنكارهميكنولممعدودا!.دقانى

بقصوريعترفواأنالناسعلىيجبلذلك-عندهماخعهردةأولهماخالىيةالأمورمن

كذلكعليهمويجب،عندهاياتفوغاية.يت!داهالاحدودالإدراكهبأنيقرواوأنالعاتل،

الرصل.بهماجاصتبكلهـسلمواالرمإتعالرالهاوحيمنصت!بمايزمنواأن

قال.ورسلهاللهيتهعواأندون،والتقصيربالقصورعقولهمفليتيموااتهموافإن

يكفأولم،الحقأنهلهميتبينحتىأنغسهموفي،الآفاقفيأياتنا)سنرييم:تعالى

شىبكلإنهألا،ربهملقا،منمريةفيإنيمأالاضبيد.مثىكلعلىأنهبربلت

\(vvمحيض()

وعاقله.لغواهاتباعهأولرأصه،ركوبهالأصررلهذهإدراكهعنالإن!انحجبفإن

فإنهالحهت،بهليدحضبالباطلجادلثم،إليهيسعىعرضأو،بذاتهقانعةلجهالة

الحق،جا.وقلوالباصل،اليوانفيوسياتعاعيه،الغبةاوتكات،النهايةفيسينهزم

وأضلهله!اد،إليهاتخفمن)أفرأيتتعالىقال،زلاقأ:!نالباصلإن،الباطلوزهق

الهابعدمنييديهفمن،غشاوبصرهاد!وجعلوقبه!صمعهعلىوخت!علمعلىالله

تذكررت()178(أفلا

الإيمانيجبالتيالعتديةاخسانلبالسمعياتيقصحونالعقيدةاعماءفإن:وبعد

النبويةوالسنةالكر3.القرأنمنفقص،السماعدليلهاأنمع!بوتوعهاوالتصديق،بها

النصوصدليلها!إنماالعاقلي،بالدليلتثبتلمأمورفهي.والإجماع.الشريفة

الصحيحة.النبويةالشةأوالكريمالكتابفيالراردة.الثرعية

اخجردالإنسانيبالعقلإثباتهالايمكن!ضحيبيةأم!ررال!معياتمسانلأ!لبلأنالتوذ

واحثاهدة.بالإحساصولا
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النبرسةوالسنةالكريمالقرأنفيذكرهم!ردعوالمفهم،والجناخلانكة.مثلوذلك

بالحس.ولابالعتلإدراكهميمكنلاخلقوهمالمطهرة

وردمماوغيرها،والناروالجنة،والميزانوالحسابالبعثمنالقيامةيرمأحوال!مثل

الاترأنفيذكرهاورررلكنها،بعدتوجدلمأموروهياالنبرسةوالسنةالكتابفيذكر.

بها.الإيمانفيجب

لافهي،إدراكهمجالفيتقعلالأنها،عليهاالإستدلالعنتاصرالإنسانيوالعقل

والتجربةالحستحتتاتمولاالبدييية!،الفصريةالقضايااعىإثباتهافيتعتمد

أمورلأنهانفيها،عىالإستدلالولاإنكارها،يمكنهلافالعقلذلكومع،الإنسانية

ثى.بكلالمحيضوعلمه،الكاملةتعالىالهاقدرةإطارفيتدخلممكنة

اللهص!!محمدنبرةعندهثبتتقدماداملأنهبها.يؤمنأناعيهيجبالعقلإنبل

بهذهوالسلامالصلاةاعيهأخبروقد.بهماجاءكلفيصدقهرشبت،وسلمعليه

والتصديقبها،الإيمانفيجبالثريفة،النبويةوالسنةالعزيزالكتابفيالأخبار

بوقوعها.

قدفيها،والعقابالثوابومسالة،الآخرةبالحياةالإيمانفإنتقدممامحنىوعلاوة

خلقوقد،أحداربلتيضلمولا.بالعدلموصوفتعالىاللهأنذلك،الصريحالعتليثبته

إلاوالإنسالجن)وماخئقتتعالىقال،لعبادتهوالجنالإنمىمنالخلهتالله

ربه،أطاعمنمنهماخكثرسنوهؤلاء،منهياتعنونهاهمبأرامروكنهمليعبحرن()917(

وارتكباخنكرات،ففعل.لىت!اللهعصىمنومنهم،منهياتهواجتنبباْرامره،وعمل

اخنفيات.

نأالعدالةمنليسواصذنبين.المصيعين.بينتعالىالهايسوىأنالعدالةمنوليس

عملمن،عملهعلىفرركلتعالىاللهسيجازيوإنماوالفجار،اسمميميزابينيسوى

مثقاليعمل)فمنتعالىلقا،عملهجنمىمنفجزاؤهشرأعملومنخير،فجزاز.خيرأ

018(يره(!شرأذرةمثقاليعملومن.يرهخيراذرة

!يبة،حياةفلنحيينهمزمنوهوأنثىأوذكرمنصالحأعمك)منتعالىرلقول

\(A()1يعملونكانوامابأحسنأجرهمولنجزينهم
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التذكليقتضي،شأنهجلنفسهعلىالضلموتحريمه،بالعدلتعالىاللهناتصاف

الثرابدارالآخر"الدارفيسيكونوالعتابالثرابوذلكوالمقاب.بالثوابالإيمان

عذابفيالنارفي!إما،متيمنعيمفي،الجنةفيإماالآخرةفيفالإنسان،والعتاب

أليم.

فنتولأهعهاعلىبالكلاموسنكتفي.متعددةوموضوعاتكثيرةمسانلوالسمعيات

التوفيق.وبالله

بالملائكة:الايمانا-

إلاحقيقتهيململا،الفيبعوالممنرعالم،تعالىاللهمخلوقاتمنخلقالملافكة

قادرة،نورانيةلصيفةأجساململائكةا:فقالواالعقيدةعلماءعرفهموقد،تعالىالله

الحسنة.بالأشكالالتشكلعلى

الشريفة.النبويةوالسنةالكريماقرأنفيذكرهموردوقد

وكتبهرملانكتهباللهأمنكلوالمومنون،ربهمنإليهأنزلبماالرسول)آمنتعالىقال

28البقر-بره(ءسورةرسلهمنأحدبيننفرقلا!رسله،

أجنحةأولىرسلأالملانكةجاعلوالأرضالسمواتفاطرلله)الحمدتعالىوقال

إلىثم،بكموكلالذيالموتملكيتوفاكمقل)تعالىوقال\(AY()ورباعوثلاثمثنى

(السجدة/11ترجعونربكم

أمنمنالبرولكنوالمفرب،المشرققبلوجوهكمتولواأنالبرليس)تعالىالوق

واليتامرالقربىنريحبهعلىالمالوآتي،والنبيينوالكتابوالملانكةالآخرواليومبالله

()183(السبيلوابنوالمساكين

البخاريعليهاتفقالذيالمشهور،الحديثمنهاكثيرةأحاديثفيذكرهموردوقد

اللهصلىاللهرسولجبريلسالىفقدالسد3.(عليه)جبريلبحديثوالمعررفرسلم.

الأخر،والومورسله!كتبهوملانكتهباللهتؤمنأنفقالالإيمان)مالهقانلأوسلمعليه

وشر.(.خير.بالقحروتزمن

ملانكةفيكم)يتعاقبونقالوسلمعليهاللهصلىالنبيعنالصحيحالحديثوفي

العصر()184(وصلاالصبحصلاةفي!سجتمعونبالنهاروملانكة،بالليل
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ثابتة،حقيقةالملانكةأننعلموغيرها،ذكرناها.اقيوالأحاديثالأياتهذ.رمن

والتصديقبهم،الإيمانيجب،عوالمهمنوعالم،تعالىاللهمخلوقاتمنخلقوأنهم

.بالضرورةالدينمنمعلرماأنكر!انه.كافرأيكونالملانكةينكرمنوأنبرجردهم،

كماوإسرنيل،وميكانيل،،جبريلمموأسمانهم،بعضالكريمالقرأنفيدردوقد

النار.خارنومالك،الجنةخازنورضوانونكير،منكرإسمالسنةفيدرد

أمرهمماالله)لايعصونتعالىلقولهبنطرتهممعصومونأنهم:الملانكةصفاتومن

وأنهم(يفترونلاوالنهارالليل)يسبحونتعالىوقوله()185(يزمرونماويفعلون

يشربون!ولاياكلونولا،ذكورةولابأنرئةيوصفونفلاالبشر،خصانصعنمنزهون

يتناسلون.ولا

،السلامعليهجبريلالوحيملكومنهم،العرشحملةفمنهم،شددةوظانفلهموأن

يعلمون.كاتبينكرامأ.لحافظينعليكم)وإنتعالىقالوالكتبةالحفظةومنهم

أمرمنيحفظونهخلفهومنيديهبينمنمعقبات)لهتعالىوقالماتفعلون()186(

()187(الله

بالجنالإيمان2-

.الوجودهذافيإلمنبثةالكثيرهصالمهمنوعالم،تعالىالهمخلوقاتمنخلقلجنا

رأنهمختلنة،بأشكالالتشكلعلىقادرخلقالجنباْن:العقيدةعلما+وبعرفهم

اخقنا.)والجانتعالىلقولهالنار،منمخلوقالعالموهذا،المجيبةالأفمالعنهميضهر

خلقتنيمنهخيرأنا)قالإبليسلسانعلىتعالىوقوله\(()مهالسمومنارمنقبلمن

ص/76طين(سورةمنوخلقتهنارمن

صفاتهم:ومن

السابقة.للآياتالنارمنمخلوقونأنهم)1(

وهمدونيمنأولياهوذريته)أفتتخنونهتعالىلقولهوشناسلونيتناكحرنأنهم)2(

بدلاإ)918(للصاصينبنس،عحولكم
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مثلذلكفيصكهموتوحيد.،.بعبادتهتعالىاللهكلفهمولذلكالعقلا..منوهم)3(

ليمبحون(.إلاوالإنسالجن)وماخلقتتعالىقال!الإنسان

(f)وأنامناتعالىقال،المذنبونالعصاةومنهم،والصالحونالمؤمنونمنهموالجن(

N(09قددا()طراث!كناذلكلونومنا،الصالحون

النافعأنذلك.تعالىاللهبمث!ينةإلاْننعا!ولاضراللبشريملكونلاوالجن)5(

)ولوعنهمااللهرضيعباسابنحديثفي)ص(الرسوللقولتمالى،اللههووالضار

عليك،اللهكتبهبشئإلايضروكلمبث!ئيضروكأنعلى-والجنالإنساجتمعوا-

(.الصحفوطولتالأتلامجنت

منإلاأحدا.غيبهعلىيضهرفلاالغيبعالم)تعالىلقولهالفيبيعلمونلاوأنهم

()191(رسولمنارتضى

الإيمانيجبوأنهتمالى،اللهمخلوقاتمنخلقالجنأننعلموغيرهاالأياتهذ.من

أنكرلأنه.كافرايكونوجودهمينكرمنوأن،والكافرينالصالحينمنهموأنبوجودهم

.بالضرورةالدينمنعلمما

تنبيه:

والثاطين.،والجن،الإنسان:ألفاظالكر3القرأنفيورد

الإنسانوأنالعقلا،.تمالىاللهمخلرقاتمنخلقانوالجنالإنسانأنعرفنارقد

مكف!والجنالإنسانمنكلاوأن..النارمنمخلوقونالجنوأن.الصينمنمخلرق

واحذنبين.الكافرينوفيهمالمومنين،الصانعينفيهموأن

منوالمذنبالعاصيهوالشيطانأنذلكفيالصحيحالقول؟!بالث!يصانالمرادفما

ليكونواحزبهيدعوإنماعدوافاتخنو.عحولكمالشيصان)إنتعالىلقولهوالجنالإنس

الإنسمثياطينعحوا،نبيلكلجعلنا)وكذلكتعالىوقولهالسعير()291(أصحابمن

هوفالشيطانذلكاعىو(إ)غروراالقرلزخرفبعضإلىبمضهميوحي،والجن

والجن.الإفسمنكلمنوالعاصي.النوعينمنالمتمرد
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واللوحوالقلموالكرسيالعرش

الصحيحة،النبريةالسنةوني،الكريمالترأنفيذكرهاوردالأربعةالأمورهذ.

ولكنهبها،الإيمانفيجب،تعالىاللهقدرةمحيصفيتدخللأنهاعقلأممكنةأموروهي

تعالى،اللهإلىبحقيقتهاالعلمتفويضيجببل،حقيقتهابيانفيالخرضيجوزلا

عنا.المفيبةالأمورمنإنهاحيثمن

فيالكريمالترآنفيذكرهررد.السبعالسمواتفوقعلويعضيمجسم:فالعرش

تعالىوتال،البروجسررةيريد(خافعالالمجيدالعرش)نوتعالىقال،أيةمنأكثر

رقال()591(استوىالعرشعلىالرحمن)وقال(()491العرضنرالدرجات)رفيع

الملانكة)وترىتعالىوقالالنمل/36،العصيم(العرشربهوإلاإلهلا)اللهتعالى

ربكمحرش)ويحملثأنهجلوقال(()691ربهمبحعديسبحونالعرشحولمنحافين

(()791ثمانيةيومنذفرقهم

الكريمالقرأنفيذكرهورد،والأرضالسمواتفرقعلويعضيمجسم:لكرسيرا

!اوا!ارض()89السمواتكرسيه)وسعتعالىقال،الكرصيأيةني

ابنروىفقد،غيرهأنهرالصحيح،العرشهوالكرسيإن:العلما.بعضتالوقد

جبيربنسعيدعن،الشيخينشرطعلىإنهوقال،المستدركفيوالحاكمشيبةأبي

الكرسي؟قالأنه(والأرضالسمواتكرسيهوسع)تعالىقولهفيتعباابنعن

(111()تعالىاللهلاإتفرهيقدرلارالمرش.القدمينموضع

رليسعنهما،غنيرهوتمالى،اللهخلقهماعولان.موجودانوالكرسيوالعرض

وقالالعنكبرت/6.(العامينعنلفنيالله)إنتمالىقالبهما.ومحيص،لهمامحتاجأ

./15فاطرالحميد(الفنيهوإراللهتعالى

مستفنأنهمعالعرثىفوقممبحانهفهوفعلمها.لالحكمةتمالىاللهخقهماوإنما

عنه،

فيرماالسمواتمافي)وللهشأنهجلوقال(محيصورانهممن)واللهتعالراقال

(02محيصا()0ضئبكلاللهوكانايارض
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تعالىقولهتنسيرفيوسلمعليهاللهصلىالنبيعنصحيحهنيمسلمالإمامدروى

قبلكفليسالأول)أنتبتولهفسر.الحديد/2!(والباطنوالظاهروالآخر،الأولؤهو

فليسالباطنوأنتشىةفوقكفليسالحاهروأنتثىبعدكفليسالأخروأنتئىا

شئ()102(صنك

أقسمحيث.الكريمالقرآنفيذكر.و!رد.تعالىاللهخلقةعلويمخلوق:والقلم

كليكتبأنتمالىاللهأمر.وقديسصرون(.وماوالقلمن)تعالىقولهفيشأنهجلبه

الساعة.قيامإلىيكونوماماكانجميعيكتبأنثمى

يكونومااماكانجميعتعالىاللهبإذنالتلمفيهكتب،علديعظيمجسم:واللوح

قال!المسلمونعليهوأجمع،الكرلماقرآنفيتعالىاللهذكر.وقد،الساعةقيامإلى

لترأن)إنهتمالىوقال/21022البروج(محفوظلوحفيمجيد،قرأنهو)بلنعالى

()202(المطهرونإلايمسهلاامكنونكتابفيكريم

مخلوقاتمن،واللوح!القلم!والكرسيالعرض:الأربعةالأمررهذهأننعلمهناومن

بها،بالعلممكلفينولسنا.بهاأعلمفاللهحقيتتهاأما!بهاالإيمانيجبوأنهتعالىالله

والإعتبارالعظةندركأنويكفينا.إليهمفوضوأمر..بعلمهتعالىاللهاستامرممافذلك

بالمخلوقاتمملو.العالمرأنضي.،كلعلىقادرتمالىاللهأننعلموأنخلقها،صن

هناكبل.الإنسانيةوالنفسالعقلمثلوذلكاسمها،إلاعنهانعرفلمالتي.العجيبة

المليم.العزيزتقديروذلك،أسماصاحتىنمرفلاأشيا.الموجرداتمن

القبرفيالإنسانحياة

حيامنينتقلالإنسان!إنماباخرت،تنتهيلاالإنسانحياةأنبهالإيمانيجبمما

)حياةالعلماءيسميها،ثانيةحياةإلىالدنيويةحياتهمنينتقلأنهإذ،أخرىحياةإلى

رسأتيه،روحهإليهتعالىاللهيردقبر.،فيالإنسانيرضعأنبعدأنهذلك(البرزخ

القبر.سؤالنههـسا3،ملكان

الميت.دفنبعدالناسانصرفإذا)أنهمنهاكثيرةأحاديثالتبرسزالفيوردوقد

وعندنذ،إليهالر!حاللهويميد،يقعدانهنكير،وللآخرمنكر.لأحدهمايقال.ملكانيأتيه
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!؟فيكمبعثالذيالرجلفيتقولوما؟دينكوما؟ربكمن،الملكانيساله

صلىمحمدهوفينابعثالذيدالرجل،الإسلاموديني،اللهربي:فيقولالمؤمنفأما

فيمقعدأبهاللهأبدلكقدالنار.منشدكإلىأنضر:لهفيقدلانوسلمعليهالله

له:فيتولان،أدرىلا،ها.ها..:فيقولالمنافقأوالكافروأما.جميعافيراهما،الجنة

(له()302قدرماالعذابمنويصيبهتليتولا،دريتلا

إذاوسلمعليهاللهصلىالنبي)كان:قالعنهاللهرضيعفانبنعثمانعنو!روي

(02يسالى()4الآنفإنهلأخيكم)ستففرواوقال،عليهوقفالميتدفنمنفرغ

)إن)ص(اللهنبيقال:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسحدثناقالقتادةوعن

،ملكانفيامُيه،نعالهمقرعيسمعإنه،أصحابعنهوتولىقبر.،فيوضعإذاالعبد

فأما،وسلمعليطاللهصلىمحمد،الرجلهذافيتقولماكنتله!سقولانفيقعدانه،

أبدلكالنار،منشدكإلىأنظر:لهفيقول،ورسولهاللهعبدأنهأشهدفيقولالمؤمن

(جميعا()502فيراهما،الجنةمنشدأبهالله

الثابتبالقولأمنواالذينالله)يثبتإبراهيمسورةفيتعالىاللهص!أندددوف

فيالثابتبالقولالمرادوأنالقبر،سؤالفينزلتأنها(الآخرةوفيالدنياالحياةفي

سؤالعندإلتثبيتالآخر.فيالثابتبالقولوالمرادالتيحيد،كلمةهوالدنياالحياة

القبر.

ونعيمه:القبرعذاب

الجنة،رياضمنروضةإماالقبر)قولهوسلمعلبهاللهصلىالرسولعنوردلقد

نأعنهما،اللهرضيعباصابنعنالصحيحينفيووردالنار(حفرمنحفرة!اما

أما4كبيرفييعذبانوماليعذبان.)إنهما:فقالبقبرينمروسلمعليهاللهصلىالنبي

بالنميهة(الناسبينيمشيفكانالآخروأما،بولهمنيستبركألافكانأحدهما

نإالعلماءيقولنارا(.فأدخلوا)أغرقوانوحقومشأنفيتمالىاللهتللدد

،مباشر-إغراقهمعقبكانالناردخولهمأنذلكومعنى،التعقيبمعللترتيب)الفا.(

بعد.تأتلمالقيامةفإنالقبرعذابعلىدليلوهذا

غدواعليهايعرضونالنار،العذابسوهفرعونبأل)وحاقتعالىاللهقولوكذلك
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(()702العذابأثدفرعونهألأذخلواالساعةتقومويوم،وعشيا

بدليلالأخرةفيذلكوليس،الدنيافييكونإنماوالمشينجالفداةالنارعلىفعرضهم

والعضف(العذابأشدفرعونألأدخلواالساعةتاقوم)ديومتعالىقولهفيالعطف

القيامة.يومعذاببخلافالقبر،فيوعشياغدوأالعذابفيكون.المفايرةيقتضي

االعذابأشدبأنهتعالراللهوصفهالذي

ونعيمهالقبرعذاببإثباتوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنالأخبارتواترتوقد

منويصلبالقبر،عذابمنيتعوذكانوسلمعليهاللهصلىوأنه،لذلكأهلهولمن

به.والإيمانذلكاعتاتادفيجبمنه!يتعوذواأنالصحابة

العذابأوالنعيمكيفيةعلىالوقوفعنقاصروالعقلبها.أعلمفاللهذلككيفيةأما

تحتيدخلممالأنه،يحيلهلافالعقلذلكومع.يدركهأنالعتلقدرةفيليسذلكيان

منأوسعتعالىاللهقدرةولكن،العقولفيهتحارمماذلككان!إن،تعالىاللهتدرة

ألا،ذلكمنأبلغهوماقدرتهعجانبمنالدنياهذهفياللهأرانافقد!وأعجبذلك

ويقولفيها،ألقىحينماإبراهيمسيدناتحرقلمالإحراقطبيعتهومنالنارأنترون

وأنهاالإنسانبطنوفيالحيواناتبطونفيتعيشالديدانبعضهناكأنالعلماء

القبرنعيمعلىالأدلةأوضحلمنذلك!إن.شينأذلكمنالإنسانيدركولاوتعذبتنعم

.وعذاب

بعضذلكإلىذهبكماوحدها.الروحسؤالعلىقاصرأ"ليسالقبرفيوالسؤال

للروحهوإنماوالتعذيبالتنعيموكذلك-.معأوالروحللبدنالسؤالوإنماالعلما.،

جميعا.والبدن

تنبيه:

،للعذابسشحقوهوماتمنفكل،(البرزخ)عذابونعيمهالقبربعذابالمرادإن

وصاراحترقأو.السباعأكلتهسواًيقبر،لمأوقبرسواءمنه،نصيبهسينالفإنه

ماالعذابمنوروحهبدنهإلىسيصلفإنهالأسماكهوأكلتهالبحر،فيغرقأو،رمادا

يجبفإنهذلكونحوأضلاعهواختلافالميتإجلاسمنوماورد-المقبور،إلىيصل

منوعلمهتعالىاللهقدرةضوءفيمنهوسلمعليهاللهصلىالرسرلمراديفهمأن

تقصير.غلوولاغير
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وهومرةأولأنشأهاالذييحييهاقل،رميموهيالعصاميحيمنقال)تعالىرقوله

توتدون()212(منهأنتمفإذا،نارأالأخضرالشجرمنلكمجعلالذي،عليمخلقبكل

r(r\القبور()فيمنيبعثالله)وأنتعالىوقوله

وأتاه،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولخاصمخلفبنأبيأنالسنةفيوردوقد

مارمبعدهذايحيياللهأنأترى:يامحمد:قالثمبيد..وفتته،وبلىرمقدبمصئما

اننار(.ويدخلك!ويبعابم،نعم،وسلمعليهالهاصلىالنبيفقال،وبلى

منيم:القرآنوموقفللبعثالمنكرون

أساساعى،قاثمةالعقيدةهذ.أنوبينت.البعثعقيدةقررتكلهاالأديانأنومع

نأيجوزلا!إنهاالعاصيوعقاب،الصانعإثابةحسنعلىيقومالذي،الإلهيلعدل

نجعل)أمشأنهجلقالكماوالفاجر،رالتقيوالكافر،المومنبينتعالىاللهيسوى

(214كالنجار()المتتيننجعلأم!الأرضىكاخفسدين.فيالصالحاتوعملواأمنواالذئي

.البشريالتاريخمدىعلىكثيرونأناسالبثعتيدةأنكرفتدالتذومع

كمابعضهميقولإذ.مختلنةوصورا،متعددةأسالبباخنكرينلهؤلاءالقرأن!يحكي

/92الأنعامبمبعرثين(ومانحنالدنياحياتناإلاهيإن)وقالواالقرأنيحكي

(513إ)مبعوثونناأأماوعضاباتراوكنامتناذاأ)أوتولهم

خاهيهاتهيهات،مخرجونأنكمرعضاماترابأوكنتممتمإذاأنكم)أيعدكموقولهم

!بمبموثين()316نحنوما.ونحياتنم!،الدنياحياتناإلاهيإن،عدونتا

ماوأن،محالةلاواقعالبعثأنهـلبيناخنكرين،هؤلاهعلىيردالكريمالقرأنولكن

الحقيقةأمامتقفلااضعيافةرأوهام،باطلزعمإلاهوماالمنكرونهؤلاءعليهاعتمد

جزا!هليلقى،أخرىمر-وبعثه،موشهبعدالإنسانفإعادة.اقويةوالأدلة،الواضحة

ينكرولاشى.بكلالمحيضوعلمهالكامة،تعالىاللهقدرةتحتواقعلأنه!ممكنأمر

مكابر.أوجاحدإلاالتذ

:-دليلينمنهانذكرأرلةبعدةالبعثعتيدةاعمىالكريمالترآناصتدلوتد
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معتزليوهوالجبارعبدالتاضيولكنالقبر،عذابينكرونبأنهماخعتزلةاتهموقد

ونعيمهالقبربعذابالإقرارعلىأجمتالأمةإن.قانلا:ويررها،النسبةهذهينني

عنهمتحولثممشزليأ.كانالذيعمرو،بنضرارهرذلكفيخالفالذيإن:وسقول

عمروبنضرارمقالةبسبب،المعتزلةإلىالقبرعذاببننيالتولفنسب،الجبريةإلى

)803(كذلكالأمروليسهذا

اليعث

إعادةبعدالقبورمن!اخراجهمالوش.إحيأ.هوالمسدمبنجمهورنظرفيلبعثا

الأجساد.تللإلىالأرواح!إعادة.أجسامهم

والسنة،الكتابفيبهاالأخباروردتالتيالسصمية،العتاندمنالمعنىبهذاوالبعث

به.الإيمانفيجبالشرانع،عليهاوأجمعت

منأنبتكمالهوا)عنهحكايةتعالىاللهيقولحيث،السلامعليهنرحبهأخبرلقد

(02إخراجا()9ويخرجكمفيهايعيدكمثمنباتأالأرض

تالوإذ)تعالىقال،اخوشيحييكيفربهوصالالسلاماعيهإبراهيمبهوأمن

قالتبي،أليصمننولكنبئ!اقالتومن،أولمقالاخوتى!تحييكيفأرنيربإبراهيم

يأتيا!ادعينثم،جزعامنهنجبلكلعلى)جعلثمإليكفصرهنالصيرامنأربعةفخذ

()021(حكيمعزيزاللهأنواعلم،معبأ

الاعة)إنقالحيثبهالسلامعليهمرسىأخبرتعالىاللهأنالترآنفيورركما

واتبعبها،يزمنلامنعنهايصدنكفلا،تسعىبمانفسكللتجزىأخنيهاأكادأتية

(()211فتردىههرا

به.وصؤمنرن.البعثيقررونجميعأالرسلأننجدرهكذا

منعلىتردوالتي،اصرتابعدوالإحيا.،البثتثبتالتيبالآياتملىالكريمرالقرأن

وربيبلىقليبعثوا،لنأنكفرواالذينزعم)تعالىقال،الحتةالعتيدةهذهبنكر

التفابن/7يسير(اللهعلىوذلك،عملتمبمالتنبننثملتبعثن
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بدأتم)كماتعالىقال،الأولىةالنفدليل:الأولالدليلا-

ثم!يمنىمنيمننطفةيكألمسدى،يتركأنالإنسان)أيحسبتعالىوقال(،تعودون

نأعلىبتادرذلكأليسوايانثى،الذكر،الزوجينمنهفجمل.فسوىفخلقعلتةكان

الموش)217(يحيي

بحثإلىولاالتفكير،فيعمقإلىيحتاجولا!والبيانالوضوحغايةفيالدليلوهذا

نأأدركفإذا،تكونهكانوكيف،خلقهكانكيفيدركأنالإنسانيكفيإذ،وتفتيش

أحسننيإنساناأخر!خلتأكونهثممضفة،ثم،علقةئم،نطفةمنخلقهتعالىالله

)وهوتعالىقالبدثه،منأهونموتهبعدإعادتهأنأدركذلككلأدركإذاتقرلم،

()218(عليهأهونوهويعيد.ثم،الخلقيبدأالذي

شعالىبقول:والأرضالسمواتخلقدليل:الثانيالدليل2-

بقادرالأرضالسمواتخلقالذي)أوليسالبعثمنكريعلىيردوهو)يس(سورةني

كنلهيتولأنشينأأرادإذاأمر.إفما،العليمالخلاقوهوبلى،مثلهميخلقأنعلى

يسسورةمن(الآياتفيكون

خلقوأن،وا!ارضالسمراتخلقأنهالآبتين،هاتيننييقرروجلعزفالله

الأمرخلقعلىالقادرأنرلبين،منهم!أعظم،الناسخلقمنأكبررالأرضالسموات

وأيسر-أسهلوإعادتهالإنسانوخلقوالأصفر،الأدنىالأمرخلقعلىقادر.الأعظم

علىقادرأتعالىاللهكانفإذا،رالأرضالسمو)تاخقمن-البشريةاصقاييسبحسب

!إعارتهالإنسانخلقعلىفقدرته،المخلوقاتأعضممنوهي،والأرضالسمراتخلق

أكثرولكنالناسخلقمنأكبروالأرضال!مواتلخلق)تعالىقالأولر،بابمن

()921(يعمهتلاالناس

العضيمة،االأمورمنوهماواكارض.السمواتخلهتعلىقادرأكانمنأنولاشك

وأ،طاعتهعىثوابأ،الآخرةفي-جزايلقىكياحوت،بعدالإنسانإعادةعلىقارر

معصيته.علىعتابأ

المبالفةبصيفة(العليمالخلاقوهو)بلىالآيتينأخرفيتعالىقولهالنهمهذاولزيد

كنلهيقرلأنشينأأرادإذاأمره)إنماتعالىقرلهثم.وعليم،خلاق:الإسمينفي

.()كنوالنونالكافبينهوإنما،ادهـإرادتهاصترتب،كئهتمالىفأمره022(()فيكون
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والسؤالوالحسابالحشر

إلىبعثهمبعدجميعأالخلقسوقعنعبارة:الشرعلسانفيالحشر

الكريم،القرأنفيأيةمنأكثرفيالحث!رذكروردوقد،بينهمللتضا.الحسابموتف

جميعأ،نحشرهم)ويومتعالىوقال()221(تحشرونإليهأنكم)واعلمواتعالىقال

فيهاخالدينامثراكمالنارقال:قولهإلى....الإنسمناستكثرتمقدالجنيامعشر

()223(عليمحكيمربكإن،اللهشاهماإلا

وردا(جهنمإلىالمجرمينونسرق،وفدأالرحمنإلىاصتقيننحشر)يرمتعالىوتال

فقالالحشر،يومفياخجرمينالضالينأحوالعنتعالىاللهأخبروتدمريم/85/86

يومرنحشرهم،درنهمنأولياءلهمتجدفلنيضللومنالمهتد،ْفهواللهيهد)ومن

زدناهمخبتكلما،جهنممأواهموصماوبكماعميأوجوههمعلىالقيامة

سعيرا()223(

علىسيكونونوأنهم،القيامةيوم!لمحشرفيالناسأخوالالشريفةالشةبينترقد

الأصمومنه،الأعمىومنهم،قدميهعلىالماشيرمنهم،الراكبفشهم،مخدكنةأوضاع

عليهاللهصلىاللهرسرلإلىرجلجا،وقد،رجههاعىيمشيمنومنهم،الأبكم

النبيفقال؟!التيامةيوموجههعلىالكافريحثصركيف،اللهيارسول:فقالو!س!!

يمشيهأنعلىقادرأالدنياافيرجليهعلىأمث!اهالذيأليس)وسلمعميهاللهصمى

()224(القيامةيوموجههاعر

بينتوقداومنذرينمبشرينالرسلأرسلقدوجلعزفالله:الحسابوأما

لنلا،الضلالوطريق،الحقطريقلهموبينت،الشروطريقالخير.طريقلأممهمالرسل

الرسل.بعدحجةاللهعلىللناسيكرن

الحسابوهذا،فعلهاعىإنسانكلاللهيحاسبأنالإلهيةالعدالةاقتضتهناومن

حكايةتعالىوقال(الحسابوعليناالبلاغعليك)فإنماتعالىقالالحشر،بعدجكرن

عذتإني:موسى)وقالالحسابيومينكرممنالسلامعيهموسىصيدنااستعاذع!ت

()225(الحساببيرميزمنلامتكبركلمنوربكمبربي
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)إنتعالىلقوله،طويلوقتإلىلايحتاجوسوفجميعأ،للخلقصيكون!الحساب

()226(الحسابسريعالله

بهااأعلمتعالىفاللهالحسابكيانيةأما

يدخلمنالناصومنوالعسير،اليسيرومنهوالجهر،السرفمنه.فكثيرةأنواعهوأما

كذلك.حساببفيرالناريدخلمنرمنهم.حساببفيرالجنة

يحاسبفسوفبيمينهكتابهأوتيمن)فأماتعالىاللهقولالكريمالقرأنفيوورد

يدعرفسوفظهر.وراءكتابهأوتيمنوأماسروراأهلهإلىوسنقلبيسيرا،حسابا

معيرا()227(ولص!!ثبورا

اللهصلىالنبيأنعنها،اللهرضيعانشةعنصحيحهفيالبخاريالإمامدروى

الله،يار!ولعاث!ثةفقالت.هاإإلاالقيامةيرميحاسبأحد:)ليستالوسلمعليه

يسيرا،حسابأيحاسبفسوفبيمينهكتابهأوتيمن)فأماتعالىاللهقالقدأليس

الحسابنوقثىمنفإنالعرضذلكإنما:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقال

عذب()238(

جميعأالخلقأحدثهبماعالمتعالىالهأنمع.رالحسابالسزالفيالحكمةولمل

العصاةورذانلالحمالحينافضانلإضهاريريدتعالراالهاأنإلىراجعةالدنيا!في

لآخربت.باءستهزاواوصخرية،للاولينتكريماْ،لأسهادا!دْوسض!خفنبيزوا

الأنبياهتعالىالئهيسالىأيضأ،جميمألئخئقفسيكون:القيامةيومالالسزوأما

وعنبالرصل.إيمانهمعنوالكافريناخزمنينوبلىالرسالةتبليغع!تواصرسلين

قالذلك،علىيدلماالكريمالقرأنفيورروقد-الدنيافيعملوهاالتيأعمالهم

كناومابعلمعليهملنتصنثماصين،المرولشسطلن،إليهمأرصلالذين)فلشس!لنشعالى

لكلذكر)!إنهتعالىوقال(أجمعينلنص3لنهم)فوربكتعالىوقالغانبين()933(.

4/ثالزخرف.تسالرن(وسرفامترلتو

علامإنك،لناعلملااقالر.أجبتمماذافيقرل،الرسلاللهيجمعتعالر)يومالوق

23(0الفيرب()

أنهالدنيا،نيعملوابماالغيامةمبِاديهمالحجة!إقامة.الناسإلزامفي!زيارة
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وتنزهه،لخلقهوإنصافه.تعالىالهاعدالة:لدما،والحسابالسؤالعمليةإلىسيضاف

شاهدة،بيدهعملهصحيفةإنسانكليأخذحينوذلكوالجور.الصلمعنشأنهجل

يلقاهكتابأالقيامةيرملهونخرج.عنقهنيطانروألزمناهإنان)وكلتعالىتال،عليه

)ووضعتعالىوقولهI(22حسيبا()اعيكاليومبنفسككنىكتابكإقرأمنشوراا

يفادرلاالكتابلهذ)ماياويلتناويقولونممافيه،شفقينالمجرمينفترىالكتاب

حاضرا()232(ماعملر!ووجحوا!هاL.أإلاولاكبيرةصفيرة

وتثهد-تعالىاللهبقدرة-تنصقوأعضامهالإنسانجدارحفإنذلكمنوأكئر

!أيديهمألسنتهمعليهمتثمهد)يومتعالىقالالصحانف،فيمسحرهولمامؤكدة

النور/23سورةبعملرن(كانوابعاوأرجلهم

خلقكهوهوضئ.كلأنصقالذتياللهأنضقناقالواعلينا،ثهدتململجلودهم)وقالوا

ولاأبصاركمولاسمعكماعيكميشهدأنتستترونوماكنتم!ترجعون!إليهمرة.أول

()233(تعملونمماكثيرأيعلملااللهأنظننتمولكنجلردكم،

والمقصود،الناسأماملهموالتوبيخالتقريعهووالعصاةالكنارصمؤالمنوالمقصود

حينماالكنار،علىللررهوإنما.رسالاتهمبلفراقدبأنهمالعلممعالرسلصؤالمن

(Trنذير()ثولابثيرمنماجاعنا:!ستولون،التبليغينكر!ن

الشتاعة

بالشفاعة:الإسلاميةالعقيدةفييعرفماالأخراليرمفيستكرنالتيالأمورمن

للفير.الفيرمنالخيرسؤال:العلما.عرفوفي.والصلبالرسيلةلفةوهي

بها،الإيمانفيجبالمصهرة،النبرسةوالسنة،الكريمالترأنفيالشفاعةذكر!ردوقد

يقول،والصالحينالأنبياءمنولفيره.رسلمعليهاللهصلىمحمد،لنبيناثابتةوهيى

لهررضي،الرحمنلهأزنمنإلاالثفاعةتنفعلاإيرمنذالشفاعةشأنفيتعالى

وسقول،الكرسيأيةالبقرة(بإذنهإلاعندهيثنعالذيذا)منتعالىوسقولقرلا()234

(2351(ارتضىصنإلايث!فعون)رلاتعالى

أصتيإ)336(منالكبائرلأهل)شفاعتيرسلمعليهاللهصلىيقرلالحديثوفي
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لأمته.رعوتهنبيكلفتعجل.مستجابةدعوةنبي)لكلوصلمعثيهاللهصلىوقوله

منماتمناله،اشاهإننانلة،فهياالقيامةيوم"لأمتيشفاعةدعوتياختبأت!إني

()237(شينأباللهيشركلاأمتي

يبعثكأن)عسىتعالىقولهفيالراردالمحمودايقامأنإلىالمفسربنجمهوروذهب

فيوسلمعليهاللهصلىثفاعتهبهالمرادأن،الإسراءصورةمنمحمودا(مقامأربك

نأيسا"لونهمحينما!أمعهممنويتهربرن،الرسلجميعينريومالمحشر،يرم،الخلق

يذهبوابأنعليهمفيشيرون.وحرارته.اليومزلكهولثدةمن.ربهممحندلهميشفعوا

فيقول:.الشناعةمنهويصلبون.إليهفيذهبون،وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناإلر

صنلْ،رأسكارفعيامحمد،،تعالىاللهفيناديهالمرش:تحتوسجدلها،أنالها،أنا

القيامة.يرمالخلانقفياللهقضا.فيفيثفع،قثفعواضفع،تعف

فيوردفقد.وسلمعليهالهاصلىخصانصهمنوهيالعضمر،الثفاعةهيولحذ.

اقميأحديعطهنلمخمسأ)أعصيتقالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنمسلمصحيح

()238(الشفاعةاعصيت)!أمنهاوعد...

يسمعحينقال)منقالوسس!!أديهاللهصلىالرسرلأنالبخاريصحيحوفي

والفضيية،الوسيلةمحمدأت،القانمةوالحملاة!التامةالدعرةهذهرباللهم.الندا،

()922(القيامةيومشفاعتيلهحلت،وعدتالذتيدامحمهماقاماوابعثه

-:أنواعالآخرةفيرالشفاعة

يومهرلمنالناسلإراحةالقضاهفصلفيالعضىالثماناعة:الاْولالنوعا-

والخرارج.اخعتزلةحتىالأمةجميععليهااتفقتمماوهي.ذكرهاتقدموقدالمرتف

فوق.الجنةيدخلمنلبعضالدرجاتزيادةفيالناعةالثانيْالنوع2-

أيضأ.عليهمتنقالنوعوهذا،أعمالهمثوابيقتضيهماكان

حديثودليا!.حساببفيرالجنةيدخلونقومفيالثناعة:الثالثالنوع-'

يكونأنمحصنبنخ!شنةوصزالحاب،بغيرالجنةاخرنيدالتينألنأالسبعين

منهم.
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مصن،أمتهمنالكبانرأهلفيوص!!اعيهاللهصلىنناعته:الرابعالنوع4-

وسلم.عليهالهاصلىبشناعتهمنهابعضهمفيخرجبالفعلالناررخل

منالناردخه-لاستحقفيمنوسلمعليهاللهصلىشناعته:الخاسالنوعد-

يدخلها.لاأناخزمنينعصاة

هذينأنإلىوالخوارتًاخعتزلةفذهب.الأخيرينالنرعينفيالعلماءاختمفوقد

امزمنين.منالكبيرةمرتكبيرلا،الكافرينتنفعلاالشناعةرأن،مستحيلانالنوعين

ازلحماجهاعىيدل-فعلأ.وواقعانعتلأ،جانزانأفهماوالكراميةالسنةأهلوذهب

)إنتعالىلاتوله،مثفاعةبدونوشرعأعاتلأجانزالكافرينلفيرالذنوبغفرانأنضقلأ،

فجوازد115،النساه/8؟يثاءث!ورةحنالتذدونماويففر،بهيشركأْنيفانرلاالله

أولى.بابمنيكونبالمثناعة

(2إ.()أمتيمنالكبانرلأهل)شفاعتيوسمعيهاللهصلىقولهوقوعيماعرويدل

لهوقر2(إالثافعهب()1فافاعةتنغعيم)فماتعالىبقرلهوالخرارجاخعتزلةاحتج

واسعرأسرالرولهرله"3(ضاناعه()2رْلا،خإوالأ،فيهبمع"لالومسأسىأنلهبل)منتعالر

هصر.!عتل.منباتيةِ؟"،.شفاعةمنبايتبلوْ،ثيتا.ننسع!تننس!تجزفيإهـأ

()3؟3(ينصرون

تقفءوقد.الثناعةتثبتأخر!بأياتمعارضةاْلآياتهذفىباْنالنةأهلوأجاب

اْلأيا-هذهبعضواحد،عصرضرِفرآما!اعىاشمملمدالمرأنإنوحمث،زكرما

مهضعاعىواردينوالإثباتالنفييكهس!أنيصكنولا،ينفيهوبعضهااحرضوغايثبت

غبأثبتهاالتيالفاعةتك!صنأنجبتِالكرلم،القرأنفيالتناتضلزما!وإواحدا

والفاعةواخثريتاال!أفرينالثناعةهياصنفيةالثناعةفنناهاالتيالشفاعة

؟2!اصرمن!ت)؟منالعصاةالنفاعةهيىاصثبتة

http://www.al-maktabeh.com



والنارالجنة

الآخرةفيلهممثوىوجعلهاللطانعيناللهأعدهاالتيالثرابدارهي:الجنة

.الآخرةفيليمومصيرأ،والعصاةللكناراللهاأعدهالتيالعقابدارهي:لناروا

بهما.الإيمانفيجب،والسنةالكتاببها!ردالتيالسمعياتمنوهما

امؤمنونينعمحمميان،دارانوأنهما،الآخرةفيرجردهماعلىالمسلموناتفقوقد

تعالىقاللذد،كلفيهاوينالونحسيأ.نعيمأ-الثوابرار-الجنةفيالصالحون

جهنم.نارفيوالعصادالكافرونويعذباياعين()244(رتلذالأنفسماتثتهيه)وفيها

)وسقراشعالىقال.والفسلينالحميمفيهاوبث!ربون،الزقومفيهايصمون،حسيأعذابأ

أمعاعمم(.فقحعحميماماء

رأالآنموجودتانهماهل،اخم!فرااخسلمينمنالحسيينوالنارللجنةالمثبتينرلكن

-:مذهبينعلىالآخرةفييوجدانأنهما

موجودتانوالنارالجنةأنالمعتزلةوبعضالسنةأهليرى؟لأولاالمذهبا-

مفنرةإلى)وسارعواتعالىفقولهالكتابأما،رالسنةبالكتابالتذعلىراستدلوا،الآن

لم)فإنتعالروقرله؟3(لمتقين()3أعدترالاْرضالسمراتعرضهارجنةربكممن

3(ث()6للكافرينأعدتوالحجارةالناسوتودهاالتي.النارفاتقراتنعراولنتفعلرا

ضرورةهناكولب!اصاضي،بصيفةوالنارالجنةإ!ادعنتعألىالهعبرفقد

لتحققالمستقبلعنمجازأنهإلىباخاضي،الإخباروهوالضاهر،صرفعلىتحملنا

وقرعه.

جنةعندلحااصنتهى،سدرةعندأخر!نزلةرأه)ولغدتعالىبقولهأيضأواستدلرا

فيأنيافحممح،العمأهلبإجماع()الجنةالثرابدارهياخأرىوجنة2(إامأرى()7

.الآنجورةمإوأنهاالسماءا

غيروالنارالجنةأنإلىاتلهبافاقد،اخعتزلةأكثررأتي-الثانيالمذهب2-

بدليلين:رأيهمعلىواستدلرا،القيامةيومقبلنيحتنرلاالآنمرجردتين
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لأخرةا

فيإلاعقابولاثوابولا!والعتابللثوابدارانوالنارالجنةأن:لأولا

اللهعنهيتنزهوالمبث،عبثافعلهيكونفيهفاندةلاوما،فيهفاندةلاالآنلموجودهما

.الآنيرجدانفلا،تعالى

الأولىالننخةعندلفنيناالآنموجورتينكانتالوقالوا:الثافيالدليلب

فانعليهامن)كلتعالىوقوله()248(وجههإلاهالكشى)كلتعالىقولهبمتتضى

دانمأ!الجنةنعيميكنلمولرفنيتا/27الرحمن(والإكرامالجلالنوربكرجهولبقى

تعارضت!إلا،الاَنوجورهماعدمفوجبالرعد/35وظلها(دانم)أكلهاتعالىقالكما

.لآياتا

الآخرةفيإلاعقابولالاثرابالمعتزلةقولبأنالأولالدليلعنالسنةأهلواْجاب

مامنها،الموتبعدالأربىاحفإن،القيامةيومقبلوعتابثوابهناكبل.صحيحغير

ونعيمه.القبرعذابفيذلكزكرمضىوتدالنار،فييعذبماومنها،الجنةفيينعم

وأنهمخضر،طيرأجواففيالثصهداءأرواح)أنمنالحديثفيماوردهناونزيد

()934(ويتنعمونياكلون،الجنةفييرزقون

يلزملافإنه،الآنوالنارالجنةوجردعدمعلىيدللابأنهالثانيالدليلعنوأجابوا

ابعاممنذكروهاالتيالآياتفإن-الأولىالنغخةعندفناؤهماالآنوجودهمامن

الأنراد.جميعاستغراقاعىتللافإنهالتولذخصص،الذي

الصررفي)ونفختعالىقال،الأولىالنغخةعندالنناءمنمستثناةأمورفهناك

نأالسنةبينتوقد(1025(اللهشا.منإ.،الأرضفيومنالسمواتفيمنفصعق

الفنا..منةاصسشا!االأمورمنوالناروالجنة.والكرسيالعرش

فنانهما:وعدموالنارالجنةخلود

أهلذلكعلىاتفقوقدتفنيان،ولاأبداباقيتانوالنارالجنةأنبهالإيمانيجبومما

مادامتفيهاخالدينالجنةفنيصعواالذين)وأماتعالىلقرله،جميعأواخعتزلةالسنة

مقطوث.غيرأيمجناذ()251(غيرعطاء،ابترب6ثاماإلاوالأرضالسمرات

/35الرعدالنار(الكافرينرعقبىااتت!الذينعقبىتا!وضلهادانم)أكهاتمالىرقوله
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أبدا،فيهاخالدينالأنهاتحتهامنتجرىعدنجناتربهمعند)جزاؤهمتعالىوقوله

ربه()232(خشيلمنزلكعنهورضواعنهماللهرضي

ليهديهمولالهم!ليفنراللهيكنلموظلمواكنرواالذين)إنالنارفيتعالىرقوله

يميرا)353(اللهعلىذلكوكان،أبدافيهاخالدينجهنمطريقإلاطريتاْ

(أبدافيهاخالدينجهنمنارلهفإنورسولهاللهيعصومن)تعالىوقوله

/23الجنسورة
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دد!الآيتاناب!اتاصررة(13

11الأيةاثسدىحدة\(ث

1010301اْلآيتانالأفعامصة(\د

71الآيةا!نحلصررة(11

2\الآبةضمرانأل!رة،"11(

مشلهواا
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د!ا.لأية1.\عرافةص(18

الأبة7هردصدة(11

نرغلهاضهيحيىالمدكتررالمنهجيةالأ-عنالجبارعبدسلفاضوالمعارفاننضرراجع02(

93!

AVصحجازياللهعوضللدكتورامقيهوابر06صر!1التيملإبتاساسكينمداربم21(

لابرائربوبيةترحيدفيالأولروالرصائة.م79صى!7تيميةلابروالنقلاصمقلتمارضردر.22(

؟3حرفرغلماثيحيىيلدكتررالمنهجيةرالأص!!شيمية

173الأبةالأعرافصة!2(

عم()جزءالإماءالأصتاذتنيراجع:2(!

الحديثةا!فلفةشاربخراجع2(ر

16الأبةانشكبرتصنرة26!

13023لأبةات-بةحف(37

21الآبةبهيخرصورة28!

7.-الأية.ا،إ-اصورة31(

301إ.!-101.!بةصررة03(

قيالإباتة!ات--ضإشنقرلاامتبنى(11

!،الأيةائحورصررة(2!

وجود.يتمررلاماوبالمتحبلاإنضوبيتضجرمثلوعدمهوجرد.يتح!ورماسالممكزالمرار!3(

.تعاشاصهااكذاتالعدء،يقبللاماوبا!راب.واحدوتتفيمخاتيئفيبكروجورسْ،أصلأ

المرقف!7ائئريفلليدالمراتفصرحوكتابعبدهمحمداليضاشوحيدرسانةراجه!!(

الخامى

للفارابيائناختنينةاتا!أ.وأراصي!الابنة!نجااراح!3(و

د8
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233.صر!لأالقيمتلاوالإرادةالملمأئرنومننوراس!اد-دارمفتاح36(

منمارك!وكارلاالتدماهمنديمقريضىأمثالالماريين.ائنلاسنةإلرالإشجاهمذاينب37(

!غيرممالمحدثينالمفلاصفة

الإصلاميالمختار،الرابعةالصبمةو1صرخانا&ينلوحيديحدىالإصلام38(

6وصينحدىالإصلام04(

66صتجحدىالإسلام41(

43الآبةالأعرافصورة(43

17صبتحدىالإصلام!4(

الفلكيصالحمحمردلمالأصتاذقرجمة(وحدهيقفلاالإنان)كتابمن(ث4

الأزمرجامعةالدينأصولكليةأصاتذةلبعضالإصلامية(العتيدةفي)دراصاتكتابعن3،(

94صر8191ا!ولىائحبعة

في)رراصاتكتابمننقلاْ،\صرعيىاصدبرعزيرصفللدكتررالضبيعة(أءاسه)1كتا-سر(ث6

.م7891الأولىالضبمةالأزهرجاممةالدينأصرلكئيةأصاتذةلبمض(الإصلاميةالعقيدة

0inا!يةا!عرافصررة(ث7

37ا،لأبةالماندةصررة8،(

\lrfالأبهالبقرةصرر-(ت9

19الأبةاالمزمنونصورةد(.

23ا"لآيةالأنبيا.صورةد(1

24الأبة+الإصااصررة(د2

الآبة3الحدبدصورد(3

11الابةالرىصور-إد(

83الأبةمحمدصور-!دد

زكيمحباسحنالدكتررصبع!2صره!2دليرصيالأحاريثجامعصحيححديثد(6
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النالثةالطبعة66صالطحاوسةصرحد(7

عوضللدكتورالإصلامياشنكيرمنومرقفهاكتيموابنددصا!التبملإبنالموتمينإعلام38(

الأولىالطبعة127صحجازيالله

الثالثةالصبعةالححاوسةسرحد(9

71الأبةالنحلص!ورة06(

91ا!يةالرعدصورة61(

9/الأبهالزمرصورة62(

93الأيةالأنعام!رة63(

31فصلتحدة6(ث

201ا!يةالأنمامصورة63(

36ا!يةالأنعامحدة66(

6)vالأية3صبأحدة

الثالثةاصصبعة58صالضحاومةضرح68(

الابعة.انفبعة66صاسصحارسةعىنقلاْصحبححديث96(

81ا!يةالأعرافررة07(

3صر!13ائتوحيدكتابا!بخاريصحيم71( v v!قرفيق.محمررصبع3صر!17ملمرصحي

سدائثخاختصار96ص!33فيابنرتفيرمختحر62!!!9!المنارشنير72(

اسصابونيعلى

اترمذتيجامعع!!نقلا36ْدصد!9المنارتفير73(

277!!!2كثبرلابنواشهايةابدايةا7(ث

الأصولمنالزكةاينروعتخبِبالإصصفاهرالمراد36ص1!دلنردبملمصحيحضرح7(د

اصطنا.ذلكإشوشخمائفصريةعواصصبا.الاميةراننخاشد.امماسةالأخلاقمبناهتخيرأ.الكريصة

والرصائة.شبرة

AV
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وائحفحة.المربمننى76(

ببررت-المعارتمكتبة273صر!2كثيرلابنرالنهابةائبداية77(

277ص!2كثيرلابنوالنهايةوابداية،منامابنصيرة78(

النبوةبثانركتابعننقلأ135صللما!رديالنبو-رأعلام117،ص!2الحلبيةالسيرة97(

ضلبي.دذوت/للدكتورالخاتمة

35الاسهالورى!رة08(

الأوشالأبةالأنعامصورة81(

الأولىالآيةفاصرمورة82(

63الآيةالذارياتصور-83(

203الأيتانالزمر!رة!8(

06الآبةغانرصررة83(

11الأبةفاصرصورة86(

صحبححديث87!

AA)الآيةالحجراتصورة!\

132ص1تملمصحي!شرح98(

01دلآيةعحراناْألصرر09(

013!!16!!مصحميمضرح(11

زكيعباسحن/ائدكتورضبعةص!72هـ1ئيرصيالأحاربثجامع29!

اعبهمتفق3.9(حدبث

AA!!!2للعدصدالمفثرح19(
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6الأيةالأنبيا.صورة9(د h

201الأيةالبقرةمنر.69(

.النبوةمبحث!3للسمدالمقاصد79(

89

99

31االأمهودصورة

23043الآيةالبترةمحورة

ههالآيةالإسراهصورة(

بيروتالنكردار38ص!3كئيرلابنوالنهايةابداية(

14ص!1الباريفتحالبخاري.روا(

العربي.النكردار،334ص،83صماضميحيىللدكتررالمنهجيةالأسى(

2!للتفتازافيالمتاصدشرح(

بيروتالعلرمإحيا.رار124صعبدهمحمدللثيخالتوحيدرصالة(

الرابعةالصبعة401صيتحدىالإصلامإ

وعدشهمعتدهمقلةمنبالرغمابامرةوانتصاراتهمغزراتهإلىبذاتي!ير(

!.50111صربتحدىالإسلام.\..\\(09 ، .\ V

11\N r.) ( p)1140133صينحدىالإصلام

11I)الشريناسقرنأرائلفي()كمبررججاممةفيوأصتاذ،مهوررفنكي،إنجليزيعالم

باريس.جامعةفيوأصتاذمماصر.فرنسوصبيبعا-(111

91المعارتدارومابعدها157صمز!العلممعوالإنجيل!توراةواالقرأن:كتابراجع(115 VA

Tryصالمرجعنفس(116

265صالمرجعنفى(117

371صالرجعننى("18

385صالابقالمرجع911(

98
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الرابمةاسصبحة301صخانادينلوحيد.يتحدىالإص!لام012(

383صالابقالمرجع(121

286صالسابقالمرجع(122

512صوالمتخرينلمتقدميناأفكارمحمل(123

57الآيةالحبمسورة124(

بيروتالعلومإحيا.دار97صعبدهمحمدللثيخالترحيدرسصالة125(

41الأيةالملكسور126(

215الأبةالبنرةمورة127(

33الأبةاياحتاتصررة(128

رختار.ماشايفعلدربكتعالى

حهالمراقفضرح(013

032الأنبيا-صرر(13لأ

87الأيةغافرصورة133(

rT%)164الأبةالنا.صورة

6979الأبناناهررسررة131(

01د01!االأيتانالأعرافسرر-(133

83الآيةصبأصورة(136

د\8الأبةالأعرافصررة(137

ترفبقمحمورصبع3ص!3للنودتنمسلمصحيحسرح(138

9303،الأيتانالأحتاتسور913(

12الآيتانالجنحدة001(

الأبة3عمرانألسورة(111
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،.ا!يةالأحزابصورة(142

."a!هللنوويملمصحمحضرح(لأ11304،1045

الصف.وصورة.محمدرصصورةالأحزابصورةراجع(61،

011الأبةمحمرانألسورة(147

.النبراتمبحث2!للتفتازانيالمقاصدضرح(148

1!ص.ثلبيدؤوفد/النبوةبثمانرعن.والبيهقيوالبزاروالحاكمأحعدروا.(914 V

83الأيةالأنعامصرر-(015

الأبة7الحنرصورة15(لأ

96ا!بة.النامورة152(

مسلمدواهصحيححديث153(

ا!بة3الماندةمورة134(

الأية9الحجرسسور155(

601137.ا!يةالأعراتسصورة(156

146ا!بةالبنرةحدة157(

18ا!بةعمرانجلحرة\(و8

98ا!بةانبترةحدةد\(9

اعهعرضللدكئوررالإصلاماليهرريةبينكتاب!راجع.18/9!\اكاصحاحاتثنيةصفر016(

المناردار18صمحمد(عنالمقدسانكتابيقرل)ماذاوكتاب.ائثالثةا!ضبمةحجافي

9\/8إصحاحاسمنيةسنرلأ(61

51الأيةالمزملصورة!111

\أ!ضهبةأبرمحمدللدكترراننبويةراصبرة.23الإصحاحاشئنيةصنر16(م

1071دفنرة،2الإصحاحيرحناإنجبل16(ث

\ثإصحاحبرحناإنجيل163(

19
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7فقرة\6الإصحاحيوحنانجيل(166

للدكتوروالإسلاماليهرريةبيندكماب:357صأ-1صهبةأبرمحمدلدكتورافبومةاليرة167(

حجازياللهعرف!

3د9ص!!ضهبةأبومحمدللدكتورالنبويةاليرة168(

القرصبيصللإمام.رالإعلام232،ص1)!شهبةأبرمحمدللدكترراسنبريةال!رة916(

محمدصيرةمنتبسات!راجع222صا)!ضهبةأبرمحمدللدكتورالنبرسةةاب017(

287صلئفرصبيوالإعلام،\صرإصماع!يلإبراهبهالخالقعبدئدكتور-/

صلبي.رونفللدكتورالخاتمةالنبوةساسْرا171

الأنبيا.قصصراجع.اليونانيةايلفةأدابفيالدكترراةصهادةعلىحاصلا-عادكترر172(

الترا:.دارمكتبةكاثمىافجارا!ومابعبدنثيخ

الكتابهذامنصراجع173(

،16اْلأيةالناهصرر-71!أ

\دالأبة..!صرا.صورة17(د

13إالآيةفصهسدة176(

د!.ر3الأيةفصتسورة177(

-3الأيةلباثبةاسورة(11لم8

65الأيةالذارياتسرسدة(917

78الأيةالزلزلة!رة(018

79الأبةالن!!صورة181(

الأولىالآيةفادلِسررة183(

177الأبةالبعرةصررة183!

صحبححدبت184(

03الأيةالأنبياهسررة(18د
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0101172الإننحارصور(186

11الآيةالرعدصورة(187

الحجر/7صورة(\هه

05الأبةالكهفصورة(918

الجنحدة191(091

6/ناصرصررة(391

/112الأنعامسورة(391

31/غافرسرر-(91!

ه/فصور-(391

7/داشصرصورة(691

V%)\17الحاقةسررة/

2دانبفربررصررة(891

1N)\!اشا!مْة.الصبمة2د.صانححاهـصةصر

12/داننا.حدة03(0

مل!ا"!ماءأخرجه2تثصرالصحاومةصرحصحيححديث102(

77078/97!!رافمةصررة202(

الثالثةالصبعة388صالضحاويةضحعىالبخاريصح!2(.!

الثائ!ةالصبمة388صرالححارسةضرح"تملمصحيه02(4

صمقوقدالبخاريصحيم.3(3

4،06دالأيةغافرحدة702(

وهبةمصبعة!7.صالجبارعبدللقاضيالخصةالأصرلصرحراجه803(

18الأياتنرعصورة02(9 \ Y

026الأيةالبقرةحدة021(

r?
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15016الأسا-طهمورة311(

97008يىصورة212(

الحبم/7صررة213(

28صسمورة211(

38الأيةالمؤمنونصورة215(

35036037الأباتالمؤمنون!رة216(

بمدهاوما36الأباتالعبامةصورة217(

73الأيةالدمصور-318(

،7اكأيةغافرحدة921(

02T)82الأيةيسصورة/

/303البقرةصورة321(

/138الأنعامصررة222(

/79ا!سراهصورة233(

وجهه.علىالكافريخ!رباب.القبامةكتاب.سلمصحيح224(

/27غافرصورة223(

11آيةعمرانألصورة236(

ومابمدما/7الإنثتاق!رة337(

الطحاوسة.ضرحعنصحبحهفيالبخاريروا.228(

6078ا!ياتاياعراتص!ررة(221

901ا!يةالماشد-صورة023(

/13ا!صراءصررة231!

/9،الكهفسورة232(

21022الأياتفملتصورة233(

901/فصورة234(
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:وا!ذنبالميزانبمان21رأما

الدينمنمعلومألإنكار.كافرومنكرهماابهماالإيمانفيجب،والشةالكعاببهماوررفقد

(.القيامةليومالقسطالموازين)!نضع:تمالىقالبالضر!رة

موازينهخفتومنالمنلحونهمفنرلئكمرازينهنقلتفمن،الحقيومنذ)والو!ن:تعاشرمقول

يصلمون(.بأياتناكانوابماأنفسهمخرواالذينفنرفك

حسيالورنأنالمخامركانوإنوتعالىصبحانهاللهحقيقنهبعلموالميزانالر!نوكيفية

بالصراطيمان11وأما

الخلانق.جميعيرر..جهنمظهرعلىالممدرد.الحريقوهو

بالضر!رة.الدينمنمعلرمأينكرلأنه،كافرومنكر.،رال!نةبالكتابثبتوقد

(.المراط)ناصتبقوا:تعالىيقول

منأولوأمتيأنافاكونجهنمظهرانيبينالصراط)رمضرب:وصلمعلبهأفهصلىرصتول

علىممدردجرقدصناكماأنهالظاهركانران.قعالىاللهعندفملمه،الصراطكيفيةأمايجرز(.

ي/هـاهـ:.جهنمظهر

0/28الأنبباصررة235(

6،ص3!مئمصحي!236(

قرفيق!حمردصبع،7ص3-م!لهصحبح237(

ترفيقصحمردصبع،صد!ملمصحي!8!3(

19ص2بالباري923(

عنهالكلاموصبقمصلمصحبح((،0

4الآبةالمدشرصررة211( A

251الآيةالبقرةصورة242(

48/الآبةاصبنرةصورة3،2(

/71الزخرفمررة214(

9 a

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللهرؤية

كيفياتمنكينيةبأيوتكيفوجههمقابلةغيرمن-القيامةيرماللهرفمةأنإلىالسنةأهلذمب

بها.الإيمانفيجب!المنة.الكتابفيجاتالتيالأمورمن-بعضابعضهمالحواد:!!سة

ناخرة(.ربهاإلىناضرةيومنذ)وجر.:تعالىيقرل

تضامونلاالبدرليلةالقمرترونكماالتيامةيومربكمصترون)إنكمةوصلمعليهاللهصلىوسقول

البخاري.ر!اه(ونمتهفيتضار!نرلا

بمرش،مرنىلا.برؤية!مةتثبيههرالحديثهذانيالواردالتثبيهأنإلباقلانيالإمامرلبين

للباقلاني(الأشصات.)أنضركيفبلايرىفالله

ةتماسبقولهبإثباتهايتسكالافعيالإماموكان

يررنها!اوليا.أنعلىدلالخطفيالكفارحجبلماة!سقوللمحجوبرن(بومنذربهمعنإنهم)كلا

83(صللرازيالافعيالإماممناقباشخا)انضرفي

!لا،سمبحانهلهالجمبعروْيةينفيالأبصار(.تدركه)لا:تعالىقرلهأنالإصفرايينيالإماموسرى

غيرالر!لةهذ.أننيرونالممتزلةأما،9(صللاصفراينيالدينفيالتبصير)انطرالبعضرؤيةيخفي

ي/هـاهـ..يكفرلاالر!يةومنكرالأيةهذهبصاهروبتم!صكون.جانز

133الأبةعمرانآلصررة4؟(د

2إالأبةالبفِسورة3(إ6

\د1314الأياتاسنجمسررة2(ث7

S E A)انقحسص/88صررة

92)i268ص،!القرصبيشفسير

/68الزمرصررة2!د.

801ا!يةهررررة251(

الأية8البينةصورة232(

168916الآيتات.الناصورة233(
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أاتلا!عصحإثرلجى

إمملاالثالاحغلأ!ص!مثرلر،خعص!اإ!مئا

ل!ق!دتإص!!ث،إبه!سثلا!حنعح!إ.همث!حهوا!ججسبرب!خاأ!و

الدكتورللأستاذ

فرغلحسنهاشميحيى

-:للبحثمراجع

الفزالىللامامامستصفى1(

الغزالىللامامامنخول2(

الشاطبىللامامالمواققات3(

اللهحسبعلىللشيخالاسلامىالتشريعأصول4(

النجارحسنالطيبللث!يخالاصولعلمالىالوصولتيسير(ه

مخلرفحسنينمحمدللث!يخالاصولعلمفىمدخل6(

مدكورسلاممحمدللدكتورالاسلامىالفقهمدخل7(
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."الأولالمبحث00

(الاسلامفيالتشريعمصادر)

وهى،الأصلية:المصادرنوعينالىابتدا.الاملاميةالثريعةمصادرالدما.ايقنم

مصادر:أيضاقسمينويقسمرنها.تبعيةومصادر،ثانياوالسنة،اولاالكتابلظ

،القياسوهىعقميآ!تبعيةرمحمادر،والاجماعقبلنامىكثرعنصيةتبعية

.والاستصحاب،الذرانعرسد.المرمئآراخصلحةارا.لاصتحسان

اخصادر.ككمناعيهمايقومباعتبارالاجتهادكئهالتذبعديأشثم
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لأولالمصدرا

لكتابا

مصدرواقرآناالغرأنعلىالشرعفىاغبثم،ثكتوبكلعلىلفةيصلقالكتاب

الهاصلىمحمدسيدنااعرالمنزل4اصقروالمجموعهذا)الىنقلثم!التراخةبمعنى

بتلاوته(المتعبد.اخعجزاالمصحفدفتىبينفيماتراتراالينااخننولوسلمعليه

يكونوقد.كغرفقدبعضهأو.ك!انكرومن،الثبوتجهةمنالقصعيفيدرهو

واحد،وجهغيرلايحتملمنهالمقصودالمعنىنىواضحااللنظكانازاالدلالهقصى

.ْمعنىمنأكثراحتملاذاالدلالهضنىويكون

الرحىعنتعبيراالترجمةولاقكرت،ترأفالايسمىحينمْذولكنهالقرأنيترجموقد

اضرجمةاعلىالاعتمادولايصح.منهقرأخااطترجمفهمع!تتعبيرمىوانما،اصنزل

.حكاملمااصتبناطف!

-:منجماالطرأننزول

تتعلقذالتفىوالحكعة.و!مهرينمنةوعشربتاثنتينعلىمنجماالقرأننزل

أولاالمسلمينتربيةف!بحررهالحالةهذهفىالقرأنيقرماذ،تربرلةحكمة:ارلاهما

بمقدارفونلهوشزايد،التربيةعمليةفىاليهيحتاجونالذ!لمبالاتدرينزلإزبأول

عندمْذيكونفانهواحدةدفعةنزلقدكانلومابخلاف،يقالصاإهذافىلهممايحصل

صرفةعليهميعسررتداوتربيتهمحياتهمفىتاميرااقليكرنولكنه،يحفضرنهكتابا

اعيهم.تضرأالتىالحالةفىاليهيحتاجونما
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-:فيهالاعجازدلالةفييداذ،اعجازيةحكمة:ثانيهما

فهم!منهينزلالذىالصغيرالاتدربمتلالاتيانعنيعجزوناذالبشرانحيثمن

أعجز.كلهبمثلهالاتيانعن

تجميععنعجزااكثريكونونفهمكئهبم!طالاشيانعنيمجزوناذالبثرفانكذلك

كاملةرحدةوجعا!وتنسيقه،ترشيبهثم،متفرقةقصايكرنانبعدالكلهذا

.ءالتراولافيهالااضمراب

قراءةفىوسلمعليهاللهصلىللنبىجبريلمعارضة

-:القرآن

التطعسبيلعلىالسلاماعيهجبريلمنبترقيفأياتهترتيب!تم،مفرقاالقرآننزل

الاصح.علىايضاالتوقيفهذابمثلسورهشرسيبوتم.

الرسوليعارضالسلامعليهجبريلكانترتيبهودقةالاترأنحفظلدقةوضمانا

وأخر.رقتبهيئالترأتعهبقرا

النبراقىأصر)قالتعنهااللهرضىعانثةالسيدة!تبندهانبخارطَرد!فغد

حضرالاأراهولامرقببنالعامعارضنىوانهسنةكلبالقرأقيمارضنىجيريلأن

أجلى(

-الاترأنْموضوعات

،العقيدةفىموضوعاتالىالكريمالغرانفىجاصتالتىضرعاتاتِعْ

منرسافييارالدنيا،واخستقبل،والماضى.الاوانلوأخبار.والثريع.رالاخلاصق

.ءوالجزارالحسابالبعثمنفيياومايكهت;رالآخر.والعضةوالنضامالرإت

-:وكتابتهالقرآتحفظ

ركتابة.حفضامتواترانقلاإليناوسص!!اعيهاللهص!الرسه-لعهىمنتالغرأنناتل

فىالألآفثماخئاتلحقضهرتفرغ.الآنهاكماي!ىمضفوخاكانالحف!جهةفمن

بالت!اتر.بعضعىبعضهمينقل،عصركل

بكر.ابر2وسكلعليهاللهصلىالرصرلعهدفىالقرأنيحفضكانمنأشهروعن
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وأبر،مسعودبناللهوعبد،وقاصأبىبنوسعد،و!لحة،وعلى.وعثمان،وعمر

ومعاذ،ثابتبنوزيد،كببنوابى،وعان!ثة،ومعاوية،العاصبن!عمرو!هريرة

جميعا.عنهماللهرضىوغيرهممالكبنوانس،جبلبن

اعيهاللهصلىالرسولأمرفقد.الحفظعلىكانالاساسىالاعتمارأنمنوبالرغم

طالبأبىبنوعلى،ثابتبنزيدمنهموكانبكتابتهالكاتبيناصصافيمنفريقاوسلم

.سفيانأبىابنومعاوية،مالكبنوأنس،مسعودبنالله!عبد،عفانبنوعثمان،

جبل.بنومماذالارقمابناللهوعبد،الموامبنوالزبير

الروضمتالصحفجمعتإذالقرآنجمععنهاللهرضىبكرابىخلافةوفى

الرسرليرث!دهمماكانحسبوالسورالآياتفيهرتبت،واحدبخيطوشدتبعضها

ويملم.عليهاللهصلى،حياتهفى

فىليكونالامصارعلىوزعت،فسخعدةمنهكتبتعنهالهارضىعثمانعهدرفى

.هوالتراالحفظةاليهايرجعنسخةمصركل
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هـ(273داود)توأبوهـ(272إتماجةابنوسقهـ()026مس!!وصحيح

الجمعفىمضنيةجهوراهرلاهبذلوقدهـ(والنساش)203هـ(927والترمذى)ت

والتبورسب.!والترتيب،والتثبيت

الثمافعى)الاماميقول،النتهشكبيرأثروتمحيصهينهرتدهالحديثلجمعكانوقد

اصسالة،فىالحديثيطلبونانهمشأنهميزللموالتابعينالصحابةمنالعلماءان

عنرجعراالحديثظهرفاذااالاستدلالمنأخربنوعتمسكوايجحوالمفاذا

.(اليهاجتهارهم

-:الروايةحيثمنالحديثأنواع

اساسية:أربمةالىترجعكثيرةعأنراالىالروايةحيثمنالحدين!العماءايقسم

جماعةعنهميرريهثم،الكذباعىتراصؤهميزمنجماعةمارواهوهو،التو)تر1!

يفيدوهذا.تحرسنهحتىوسلماعيهاللهصنلىالرسولزمنمنوهكذا.ممكهمأخرق

السنةفىكثيروهو.وسلمعليهاللهحسلىالرص!س!عنثبوتهناحيةمنواليقينالقصع

القولية.السنةفىزلكمنأقلوههالخ..والحجوالصوموالصلاةكالوضوْالفعيآ!

الحالةهذفىفرويسمى.امعنىاتغه!اذااترالتهلايمنعالررايةشالنضاواختلاف

.هباحثويكفربهالعمليجباتررات.سعنىاترامتا

لايبلغالصحابةمنعددوم!لماعيهاللهصلىالرسا-لعنماهـاهوهو:الثهور2(

اتر.التهحدبلغوانجمعالتزبروير!يهثم،التواترحه

بهالعملويجب.التراترينثهالذقاليفتيبلغلموانالقلبصماْنينةينيدرهر

.جاحدهولايكفر

طبقاته.مناصبقةفىواحدمايرويهوهو:الآحادخبر3(

اختلفواوان،بالاخذعلىالفتهاءاتنهقوقدالتبيلهذامنالقوليةالاحاديثومعطم

منمصانهافىاليهايرجعاالاخذهذالصحةمنهمكليشترصهاالتىالث!روطنى

رالافقه.الحديثكتب

توقفتبانوسلمعليهاللهصلىالنبىالىمنهالررايةتصلمالموهو:امرسل4(
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الثانيالأصليالمصدر

السنة

رأفعلأوقولمنوسلماعيهاللهصلىالرسولعنأثرما:هنابالسنةالمراد

غرير.

وحياتكونانإما-الدما.امنكثيرعندللحديثا!رارفةوهىالقرلي!والسنة

اذااما،بالاقراروحياتكرنانواما!وسلمعليهالهاصلىللرسرلالفصوا،بامعنى

منهاللهيريد.بماالرسولعلىيتنزلوانماعنهالايسكتالوحىفانالمخالفةرقعت

تدويىْالنجمسورة(صوحىوحىالاهوانالهرىعنوماسنصق)ريعالرسبحانه

-:لستها

الرسرلانوردطَما،القرأنتدر-ينفريقةبنفسلالرصىِعصرفرالسنةبتتدهِي!-اص!

لاتختلصلكىكانالنيىهذاانواخفيوم،السنةتدوينعننهىوسلماعيهالهاصلى

اللهلعبدحدثكما،السنةيكتبأنالصحابةلبعضأزنفقدالتولذ،بالقرأنانسنة

.هوغب.عمروبت

عصرأواخروفى.وتدرينهاالسنةلجمعالحاجةاخهرتالعزيزعبدبنعمرعهدوفى

بنوصحمدكااهـ،.تجرتابنمثللهتفرغمن!وجد،ذلكفىالناسترصعالتابعين

هـ،016تصبي!بنوالربيعهـ،917تأنسبنالتوماهـ.151تاسحاق

المباركوأبنهـ،701هـوالاوزاعى161الثورىوسفيانهـ،176مسمةابنوحماد

هـ.175سمدبناليثواهـ،181

ألفتوقد،إليجر!الثالثالقرنفىالتمحيصعحسرجاهثمالجمععصروانقضى

هـ(256)تالبخار!اصحيح؟الستةبالكتباخعروفةالحديثكتبأهمالقرنهذافى
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والنقها،!مرملاالصحابىعنماروىلايعتبرونالحديثاهلواكثر.التابعىضند

لايحتجبفالشافعىالمراسيلمنماعداهأما،الصحابىبمرسلالعملاعرمتفقون

به.يحتجونوالحنابلةواصالكيةالاحنافولكن،يعضد.مااليهانضماذاالا

السنة:حجية

المذاهبجميعفىالاتباعواجبةوهى،للتشريعالثانىالاساسىاخصدرمىالسنة

الاسلامية.

ثانيا.والسنة،أولا،القرأنباْمرهوانماالسنةاتباعروجوب

اله(باذنليصاعالارسولمنأرسلناوما)تعالىفلقولهالترأنأما

الله(اطاعفقدالرسولبمعمن)تعالىولقوله

فىلايجدواثم.بينهمثجرفيمايحكموكحتىلايؤمنرنرربكفلا)تعالىولقوله

فخنوه!الرسولأتاكموما)تعالى!لترله(تسثيماوسلمواقضيتمماحرجاانفسهم

ورسرلهاللهقضىاذاو.،مؤمنةلمؤمنوماكان)تعالىرلقوله!فانتهواعنهومانهاكم

مبينا(ضلالاضلفقد!رسولهاللهيعصومنأمرهممنالخيرةلهميكرنأنامرا

والضاعةرال!دعالهابتقوىأوصيكم)وسلمعليهاللهصلىوصيتهفمنهاال!نةرأما

رواه(بسنتىفعليكمكثيرااختلافافسير!لممنكميعث!منوانهعبداديكمتأمروان.

منكمالرجلياقعدانيرشك)وسلمعليهالطاصلىقرلهومنيا...وغيرهاحمداْلامام

حلالافيهوجدنافماااللهكتابوبينككلبينى:فيقول.بحديثىيحدُثاريكفأد!

رواه(اللهحرمكمااللهرسولثاحرموان.حرمناهحرامافيهوجدناوما.اصتحللنا.

.داودرابووالترمذىاحمد

:القرآنمنالسنةمرتبة

بينما،قواتراجميعهردتىازبثبرتهمقطوعلانهالقرأنمنالسنةمرتبةتاْخرترانما

فىباخعنىفتريىَالسنةأما،لفصهبفيرروايتهيحرمالقرأنولان،كذلكليتال!نة

قرأن!اصلاعرتفريعاقكونقدوهى،القرأنالىترجعالسنةولان.الاحيانبعض

فىجاءممالرقان!عامةقاعدداو!مجمللحكمبسضاأو،فيهكئيةلتاعدةضرحأأوا

الكريم.القرأن
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جهة،منالقرأنوبينبينهوالفرف،القدسىالحديث

-:أخرىجيةمنالنبوىوالحديث

اعى-فقصبمعناهربهعنوسس!!اعيهاللهصلىالر--لماروادهوالقدسىالحديث

الترأنمنليسالاحوالجعيعفىوهو،الاقوالبعف!فىومعنادبلفطهأو-الاثهر

انهالر--لبب-معايكونوانلابدالقرأنان:منياامورالقرأنوبينبينهالغرقاذ،

معجز.الاقرأنوان،كذلكليس!القدسىوالحدلِث،اخصحفدفتىبينيوضعقرآن

انتاكذليالقدص!والحديث.للرصولو.لاينب،الهاالىينسب.بتلاوتهمتعبد

برعهتالرسولفيهلايروىالنبدَتالحفيثان،النبحطالحديثوبهيئبينهولملافرق

الاتدسى.الحديثبخكف

وهفد.الرحصنأنااللهْيفءل)رنلمعيهالهاصستولهألاقدصرالحديثرمثل

،(قصتهتصعهاومن،وصلتهوصغاافعمنأصمىثنامعالهاشتقتالرحم

الثريحة.بالاخلاقوالتخاات،ومحبتهالهاصاعةعىعم!ثاتحثالقدصيهاديثوا.،ح

التشريع،وححسادرالفقهاعمال!منهااقربوالنستأ11،خلاتاعمال!فهى
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التبعيةلمصادرا

قبلنا:منشرع

شراسْعوسلمعليهاللهصلىمحمدباعىجاتالتىالاسلامشريعةقبلاللهشرع

الاقرأنفىورورهاولرلا.والمنةالترأنف!بعضهاذكرجا+احكاماتناولتاخرق

.-حالاتلياوهذهتبعيةفيىلهناومنمصدرا-الجعلةفى-اعتبرتخاوالسنة

مناليهودعلىم!سماثاكانبيانفركعمابشريعتنامنموخةتكونأناام(ا

نأا.لايصمهصاعماعىمحرماالىأوحىفيمالاأجدقل!قعالىقولهفىمصومات

فمنبهاللهلفيراهلفستاأورجسفانه،خنزيرلحمأو،مسفوحادماأوميتةيكرن

ظفر،ذىكلحرمناهادواالذيناعىو.رحيمغنورربكفانولاعادغباغيراضصر

اخث!صماأواياالح!أرظهورهماماحصتاالاميماشحراعيهمحرمناوالفنمالبقررمن

.اْلانعام1؟1-6!دلصادتت(راناببفيبمجزيناهمالتذبعضم

الحيامفرضمثلجملةتترب-هاالنةأوالذ-أنفرجاهمماقكونان!إما2(

قبناأاع!منفرضكصضنينا

تقرير.اونسخدون،السنةأرالقرأنفرذكرطةجامحاتكرتانواما3(

ص-بالاقصا!!الحكممثللناصح!دراتكر-انهاالفاتهاًالىجمهورذهبوهذه

بالنفى.النفسأنفيهااعييمركتبنا)تعال!لهتمنأخذاذمياقتلاذااصسمم

بهتصىقفصت.قصاصلجرو!واهـ-بلسنواا،ذنبالاذنوابالانفلانفوابالعينلعينوا

.الماندد4،الضاتت(همفاولنكالهاأنزلبمايحكملمرمنلهكفاردفهو

اختكئمين،وبمخس.اثفعيةبعف!احالهذهـافرمحسدراكرِنهافىخالفوف

ضنه.الروايتيزاحدفىحنبلبنوأحمد

:علاجماا

بعدالعصر!--عحمرفررسس!!ضيهالهصىمحتامةم!اجتهدينااتنا!هو

ثرعى.حكصاعروفاته
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يقعباجماعاو!الاخرىالادياناربابباجعاعارالعامةباتناقعبرفلاهناومن

وا!وسئ!!عليهاللهصلىحياتهفىيتعباجماعاو.عادىأو،عقلىحكمعلى

فقه.واحدمخالفةمعالمجتهدينباتفاق

ذلكاليهميصلبحيثمدةالباتونوسكتحكمعلىاخجتهدينبعضاتفقاذاأما

الحنفية.اكثربهيأخذسكرتىاجماعفهورأيهمفيهويبدونالحكم

وهو،كالصاهريةعصرالصحابةفىيكونانالابالاجماعلايعتدونالمذاهبوبعض

حنبل.بناحمدعنالمشهورالرواية

جميورالتذيشترطولم،التواتر!اصجتيدبتاعفديبلغانالحرميناماموامثترط

العلما..

مابعدمنالرسرليشاققومن)طعالىباتولهالاجماعبحجيةالقانلوناستدلوقد

113مصيرا(صتوساجهنمونصلهماتولىنرلهاصوْمنينسبيلغيرويتبعالهدىلهتبين

ضكلةخلىأمتىلاتجتمع)وسلماعيهافهصسلهبقرالسنةمناستدلراكما.النساء

لاحاديث.راالاياتمنذلكوغير(

،اخيراثمنالد-!الجدات.اعصااالصحابةمنوقعالذحَماالاجماعامتلةوصت

،الزكاةمانمى3!ةو!تا

الجمهرر.عفحجةالمكرت!غيروالاجماع

.يشترطلمومنهمأوالسنةالكتابمنصنداءللاجمااسثتر!منالفقها.وصن

الت.ذبعدللاجتهادصحلااعيهرتعالذخأالحكملايكونبشررصهوقعاذاوهو
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القياس

اعيهحكمهوتطبيق،حكصهعلىمنصوصبآخرعولااجمافيهلانصامرالحاقهو

-:أربعةاركانمنلهولابد،اجلهامنسرعالتىالعلةفىلاشتراكهما

الاصل.ويسمىعليهمانصوهوعليهاخقيس1(

.النرعويمىالحكمفىبالاصلالحاقهمايرادوهوامقيس2(

الاصل.فىالنصبهماحكموهوالحكم3(

.الفرعفىوتحف!الاصلفىالحكمعليهمابنىوهىالعئآ4(

فيهمحكوماصلفهذا.اخيهاعىاخزمنابتياعبحرمةالنص!ردذلكْمثال

استنجارعلىاستنجارهعيهيتاسانولمكن.الاختؤذقمبادلةكونهلعلةبالحرمة

الحكم.فىصكهيكونانفزم،الاصلحكمعآ!قيهتحاققتفرعافيكرناخيه

وصف)بأنهاا!ستحص!نىفرالفزالىعرفهاوقد!التياساركاناهمهىوالعئآ

تمالى)قولهفىكما!ضيهعلأمةونصبهبهوناطهاليهالحكمالشارعاضاف

اليد.لقضعومناطاعتنالسرقةجعلتاز(ايديهمافاقصراوالسارقة!الساث

المحضة،التعبديةالامورفىكصا!القياامتنعالاصللحكمعتنالعقليدركلمواذا

الخ....والزكاةكالصلاة

منللتعدقصالحامعتبرامنضبصاظاهراوصفاتكرنكأنامررا!لةافىويشتر!

.النرعالىالاصل

اللهالىالامررداوجبالهاانصنهاكثيرةباْدلةالقياصلحجيةاصثبتونرسشدل

.القياسيقتصىوذلكالاستنباطبصريق!رصوله

احمدوالامام.الواحدخبرعلىريقدمرنهبالقياسالاخذفىيتوسعونوالاحناف

والصاهرية،بينهماوسصوال!افمىرماك.الضرورةحالةفىالابهلايأخذحنبلابن

صضلقا.بهالاخذيمنمرن

01!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لاستحسانا

العدولهذالديهرجحلدليلاستثنانىحكمالىكلىحكمعناهجتهدعدولهو

وهىالعامةالتاعدةمناستثنا.،الخيرمبيلفىلمنهاعيهاصحجوراوصيةكاجازة

اعيه.اخحجورمنالتبرعصحةعدم

نهارفىناصيااكلمنبأفطارالحكم.كمدمشرعىنصال!الاصتحسانيستندوقد

صومهْفليتمناسياشربارأكلمنوسس!!اعيهالهاصلىقولهالراصتنادارمضان

وقد.الصومفىركنالصاماعنالامساكانوهىالعامةالقاعثمناستثفاءوذلك

الاصلصتاستثنا،الصناعبتضحينكالقرلشرعااصعتبرةاخصحةاال!استنادايكون

.الايخحم!تالامإشاانوهو،

أخذبمنومنهم،الثافعىكالامام،اخصىربهذاتختلممنالانقها.ومن

ناينبفىوانمامستقلامصدراليسحالكلاع!وههاابةوالحثواخالكيهكالأحناف

امعتبر.الاخرتَامحمادرمنمستندلهيكون

المرسلةالمصلحة

دفعأومنفعةاجببيااْ،خذفروكانءالارصتن!!عن!ايرتلممحسحةاكلهر

ثرعا.معتبرةمضرة

بها"،حْذلكن،نصفيهايردلمانهمع.والبيعالزراتدضتِبتسجيلالحكممثل

.راطالالنسلحغففىسرعاستبراضرراوتفعمصلحةيحتو،

وبها،التحسينيةعلىوالحاجيةالحاجمةاد!الضروريةاصصل!تقديمفيهاريجب

ربعضالصاهريةبهالاخذاْفىوعارض،.الاخرتالثلائةا:اهبرجمهروراخالكيةأت

.الانغهاء

اصحخمة.التمبديةالامورفىحالكقاعسبهالايرْخذوصْ
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الذرائعسد

مالايجوزالىمرصلاكاناذافملاوقولمنشرعامايجوزمنعهو

-:أقسامعامبوجهوالذريعة

النسل.ضياعألىاصوصلكالزناااصلاممنوعةذريعة\(

ارجحفيهااخصلحةرل!ت،مفسددالىتغضروقد!اصلهابحسبمباحةذريعة2(

المصلحةماقداربحسب!اجباومستحباومباحالنوعوهذا،اخخطوبةالىكالنطر.

فيه.

فيهالذريعةفلأنالأولأما،الذرانعصتموضوععنخارجانالسابغانوالنوعان

لايعتداخرجرحوالاحتمالحمرج!فيهاخافسدةاحتمالفلانالثانىوأما.أصلامصنرعة

.الشرعفىبه

كسبغالباراجحةمفسددالىتانخسىلكنبااحث!بحسبمباحةذريعة2(

.نحىواالهفيسبباخثلهذايتابلمنبحضردالهتيماواخركهت

الترالْ!بمدياْفمى-عند!عنرءالناِارهف

اصالكهبةسفسدرالرالتهشلبلااقصداخكصولكناص!!بحسبمباحةذريعة؟(

بغه.ث!تبامنعأولرالنر!وهذا!الزكاةمنفراراالحا-لرأسض!

بهاخذغيرهمكانوان.اليبمن!بحتى!ايصدرهذاتطبيهتفىسعواترِواخالبكة

اضيق.نصاقفرايخسا

ائسلمين.طربتف!لاباراْحفرمنكاخنع،ءبالاجمامعتبرماهرصدالذرا-ومن

تعالىقولهالكفابفىتوالسنةالكفابالىيرجعالذرامْعستفىوالاصل

منعهالسنةإمناعمبفيرعدرااللهفيمبواالثهرونمنيدعونالتينو"لاتسبوا)

يقتلمحمدااق)النا-!فرء!اانمنخوفاأصنافقينقتالمنوش!!عيهالهصلى

،اوهكف.محرمغيرصمسنر!اوحرمةباجنبيةةالخ!إحرمة،ايخارمنها(اص!ابه
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ستصحابلاا

يفيرهدليليضهرانالىموجوداواعتباره،مخمىفيماالثابتالحكماستبقا.وهو

فانهبكرغيرانهاعليياالدخولعندادعىثمبكرانهاعلىفتاةتزوجمن:ومثاله

الاصل.ف!للبكارةاستصحابا،بدليلالادعواهلاتقبل

البرامة،الذمةفرالاصل،الاضياًالاباحةفىالاصل:منهافتييةقواعدالت!ذومن

بالثك.لايزولاليقين

يحكمهروانما.جديدشرعىحكمانباتال!لايؤدقالحدرهذاانيتبينذلكومن

.للأثباتلاالدفعيصلحلهذاوهو،الاصلىالحكمببقا،

عندلهثابتةكانتالتىالحالاستصحابا-معينةبثررط-حيايعتبرمثلافاخنقود

زوجه،رفراقمالهترريثمنرفاتهعلىمايترتبعنهتدفعالعتبرةالحياةوهذه.فقد.

.غيرهمالأخذمنحياتهعلىمايترتبلهولاممبت

لاجتيادا

فىالنضرالىراجععملولكنه.التشريعمح!مادرمنمحدرابتاتهليسلاجتهاداْ

اخعررفة.اخحادر

اصتنبا!فىجهدهالفتيهبذل)والاحمرليرنالغغهاءيقررهكصاا،جتهاد1رتعريف

.(المزيدعنالعجزفيهيحمىوجهعلى)1(أرلتهامنالشرعيةالاحكام

:الاجتهادمجالات

الكتابمنرالدلالةالثبرِتقصىنصفيياوردالتىالاحكامفرالاجتهادالايجر!

مخالانتبا.يحرمبل!لاجعاعواأوالنة

-:عانواثلاثةفرالاجتيادابتحددذلتاعس.يناء
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ومجال،أوالدلالةالثبوتضنىالنصمنامرادالحكمالىللترصلالجهدبذل\(

نصترجغأو،يحتملهاالتىالمعاشبمضوترجيحالنصتفهمالىيرجعالاجتهاد

حيثمنالنصوصمعرفةالىيرجعكما،الحاهرفىالنصوصشعارضعندأخر

فىدخرلهاجهةمنالجزئياتمعرفةأو.وخصرصهاوعمومها،دلالتهاارنبرتها

فيه.دخولهاعدمأرالنص

ال!ثارعوضعهاالتىالاماراتاو،الكثةالاقوامحدابتصبيقالاجتهاديكونوقد3(

الحكم.ادسالدلالة

:الاجتهادحجية

واصيعوااللهاطيعراأمنواالذيناييايا)تعالىقولهالىالاجتيادحجيةتستند

..(..ورسولهاللهالىفردوفىءشفىتنازعتمفانمنكمالامرواولىالرسول

عنهاللهرضىجبلبنمعاذالىوسلماديهاللهصلىالرسولخديثالىتستندكما

فىبمااقضىتال؟قضاءلفعرضاذاتقضىكيفلهفقالاليمنالىارسلهإذ

اديهاللهصلىاللهرسولفبسنة:قال؟اللهكتابفىيكنلمفانتال.اللهكتاب

:مال"وسع

رسرلفضربمعاذْقال.ألرولارأيراجتهد:قالالهارسولسنةفىيكنل!فان

اللهيرضىصاالهرصولوتتإلذ!لهالحمد.رقالصدرحماوصلمعيهالهصلىاله

لرسرله(

بثهمنواجتيادهموسلماعيه4اكص!!()2عحرهفىالصحابةاجتهادالتترصت

.والسلامالصلاةعثه

قتالفىبكرابىاجتيار:وسلماديهالهاصلىعحص!رهبعدالصحابةاجتهاداتومن

علىعثمانعبدفىوكتابته.رفتينبيناخححفبجمععمرراجتهاد.الزكاةمانعى

رحكمهوالولد،الدالرِماعداوانهاالكلالةصا!لةف!بكرابىواجتهاد،را!ترتيب

اجتمععنهالطارضىعلىوقول.فيهبالتفاو!عمررحكم.العصاءفىبالتسوية

أبوالىعمرعيدالتوكذبيعهنالآناورأيت.ءتباyJالرامفىورأهـعمررأيى

اللهرضىعلىوقاِلبرأيكا.،مهروف!نملرإلامثالاثباداعرفالاصعرقما-صر

رهرامافترثَاتاديهفاْرقافترخماهذخارمنفهتسثربصالربحدفىضنه
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الخ.000الغذفعلىللشربقياس

بهوالعملالرأقذممنواصحابهوس!!اعيهالهاصلىالهارسولعنماوردراْما

العامةالدينلقواعداصراحعنأو،هوىعنأو،جهلعنيصدررأىبهفيقصد

البيععلىقياساالربابحلكالحكم!حلالايحرماوحرامايحلوقد،ايقررةوأحكامه

باكثرالزراتبتحريمأرالحكموالتراضر،النفعاعرمبنيةمنهما،مبارلةكلاانبجامع

الض....واحدةمن

المجتيد:صفات

-.الآتيةالشروطواكينالعتلكعالالرفيهاجت!عتمنالجتض!

اخعان!.لحىدلالتهاوصررباللفةالعئم1(

واخصق،ببيانهالمجملربهمع،احكاممنفيهماوماجا.والسنةبالقرأنالع!!2!

بمخحسصه.رالعام.باتيدد

وصرثالاحايمامعللمعرفةعلروالاقدرةالتشريعومصادرءال!ثاربمقاصدالعلم3(

استنباصها.

.فادأوليمصلاحومافيهاعرفيماعيهوماجرقالناسباحرالالعلم(ث

.اجتهادهاليهادقبعاتاملااطجتييكرنانلهتاال!ا.،حفافواضافد(
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الثانىالمبحث

الاسلاصالتشريعمقاصد

تمهيد:

تضايامنبتضيةواضحاارتباطايرتبطالاسلاميةالثريعةمقاصدفىالبحث

واحكامهتعالىاللهافعالفىالبحثوهى:اختكلمينبينالخلاففيهاوقعالتىالعقيدة

لهواحتجواذلكانكارالىالاشاعرةفذهب؟واخقاصدبالاغراضتعللانيص!هل:

حيزفىلوقعتكذالتكانتلربانهااحتجواكما(ينعلعمالايسال!تمالىبقوله

واحكامه.افعالهفىمختارتعالىانهنبتوقدامختارافلايكونالوجرب

الاغراض3لتابوقوخلهالكمالتحقيهتمعناهلكان-ايضا-التكذكانتلارلانها

.اصفتالكماللهازتعالرحتهفىمْزبغ!يروذلت

وأاصجازعلىبحعلهتأريلهيجبالتعليلاعىرالاالنصر!!منمارردانرعندهم

العاقبة.فيهالتعيلاأداةجعل

والاغراضبالفاياتمعبآتعالىافعالهانالىابةرالحتواصعتزلةاماتريديةوذهب

تعالى)قولهمثلمن،لقؤيخهالاداعىالتىالكثيرةبالنصوصالتذعىواستدلوا

تعالى)وقوله(الرسلبعدحجةاللهعلىللناسيكرنلنلاومنذرينمبشرينرسلا

ايكمليبلركمرالحياةاحوتخمقالذى)تعالىوترله(للعاصينرحمةالاأرصلناكوما

لعلكماقبكممنالذيناعىكتبكماالصيامعليكمكتب.)تعالىوقرله!عملااحسن

.(تتقون

مشىلان.الاختيارلاينافىوالاغراضبالغاياتواحكامهافمالهتعليلانوعندهم

بناءلاوارادتههواعمهعلىبناءبقدرتهفاع!منالحكماوالفعليصدرانالاختيار
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فرالحك!ةفلزرم.فيهلهلادخلصبيعرقاتس!بناًاع!وا،ارادتهاو!حيرهاعماد!

.اختيارهمعفلايتنافركمالهمنناضى.افعاله

الكمالتحاتيقلايعنىوافعالهاحكامهفىالعلةاوالفرضتحققانبروننهمأككذ

طبقاالكلفينتكميليعنىوانما-ما!اهكلعنتاتهمستغنلانه-سبحانهله

بهم.ورحمتهلهموتعالىسبحانهلرعايته

انهاالشريعةباصتقرا،وجحرا4النقهافْنالنضر!االخلافهذاامريكنومهما

قولهفر،جعلةالثريعةبالن!بةسرا،احدفيهلاينازعاستقراًالعبادئصالحوضت

اختدقةاتافاصيئهافرليابالنبةأوليعبحون(الاوالان!الجناخمتتوما)تعالر

والزنا،الرباوحرمة!ءوالئ!راالبيعوحل.والحبموالزكادوالمياموالصلاةبالوضرء

الخ000

الامربانالا!بى-الاماميقولكما-نقصعفنحنهذاعلىالاس!تقرا.دلوازا

.)1(الشريعةتفاصيلجميعفرستمر
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المقاصدأنواع

-تالْواعثلاثةالىاساساالشريعةمقاصدتنقسم

لتحسينيةوا،لحاجيةوا.لضروريةاصدخقاا

11الاولالنوعا!

لوبحيث.الدينيةالناسحياةعليها:ماممرقفبهافيقحسدالضرورية)خقاصداما

الدنيه-سةالناسحياةعثهاتتوقفرالتى،الآخرةفىالعذابوحلالنعيملفاتفقدت

.والهلاكالنسادووقعاكنيافىالحياةالاختلتفقدتلبحيث

ونانيهما،قواعدهاويثبتاركانهامايقيماحدهماةبأمرينيكونالمقاصدهذ.وحنف

اقامتها.بعدخليهايصرأالذخمالاختلالاْمنمايح!يها

والنسل..رالعقل.والننس،اكينحفضأمررخعسةفىاخ!اصدمذدوشنحصر

خالوا

اشبهوماوالحجرالصياءوالحلاة،بالثلاأدت-والتضهت!الايماتالعباداتفاصر!ل

وعتوبة،دفىالبةوعته،الجهادوتثريع.اقأمتهناحيةمنالدينحنفابهتصدالتذ

حمايتهناحيةمناكبتحفضبهقحتاخنكرع!توالنهى،بدعتهال!الداضاصبتدع

عنه.ءفاكوا

النفسحففبهتصداصسكرناتواصاتاخمبهراوالمثروباتاخاكر"!تصنوالعادات

اقامتهما.ناحيةمنرالعقل

عنها.ءادفاناحيةمنالنفسحفضبهقصدوالدياترالتصاص

النسلحعْفبهاقمدالتزاونًاوامنافعاوبالاعيانمتعلقةكانتصراءواخعاملات

راخالالنسلحففبقصدوالثرب،والزنا،الرقةو-رو.اقامتهماناحيةمنواتال
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والدينرالعلمالامنونثروالثررىبالبيعةالامامونصب.عنهماالدفاعناحثمن

المنكرعنوالنهىباطعروفوالامروالجهاد،الخمسةالكلياتهذهحفظبهاقصد

..هـهكذاجملتهافىالخمسةالكلياتهذ.حهايةبهاقصدوالعقوبات

الثانيالنوع

فتدتواذاوالحرجالمثْمقةلرفعالناصاليهايحتاجالتىفهى:الحاجيةاصتاصدأما

.الضرورياتفقدفىائتوتعالفسادمب!%لاتب!%مثقةفاتدهامنالناصيصيب

كرخصةالسفرأوبامرضالمثتةرْيادةعندالخفنةالرخص:العباداتفىرمثالها

الخ.00الصلاةفىالقصر!رخصة،رمضاننىللمسافرالافطار

والمركبواخسكنوايلبسوالمشربالىكلاب!ذةالتمتعاباحة؟العاداتفىومثالها

والاستصناعواخضاربة.والمساقاة،واخزارعةالسلمبيعاباحة:المعاصلاتفىومثالها

.الزرجاتوتعدد،الصلاقواباحة،ونحوها

وفرض،الصناعتضمين:اخقاصدهذهحمايةبهاياتصدالتىالعترباتف!لهاومث

الخ000بالشبهاتالحدود.وررءاقةالعااصالدية

الثالثالنوع

ا"لاختالروترجمالسابغينعينالنهِفىما.لابخلفهىالتح!ينيةاخقاحمدأما

الماداتفراصنالح!احسنورعايةانئروْاتتتتضيهوصفيياوالترقى.العاداتبمحاصن

.خعاملاتوا

والتترب،ثسجدكلعندالزينةواخذالتصهربوجه:العباداتفىالتذومثال

فل.النابا

.والشربا.،كلبأدابالاخذالعادات؟فر

وف!،اكذرنحووالكلآائاءوفخصملالمتاساتبيهععاتالامتنااصعاملاترفى

فىوالرهبانوالنساًا"لأصنالوتجنب.الغئةواحسان،اخ!ةمنع:باتالعفِ

الخ000الجهاد
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الاسلاميةالشريعةفىالمقاصدبينهامةفرد

الأخرىالنظمبعضضالمقاصدوبين

الأولالفرق

الاخروية:بالمقاصدالدنيويةالماقاصدارتباط

،الاخرقللحياةالدنياالحيادتقامحيثمنالاسابقااصذكوراصتاصدلاتعتبر

اهوانبمدواعىعناخكنانينجاهـلتخرتافماالاصلاميةالثريعةانذلكاعسوالدليل

والارضالسماواتلفسدتعالماهواالحقاتبعولو)تعالىلقولهالثهعباديكرنراحتى

يغدموحينمذبالضارالنافعفيهايختلضقداخقاصدان:ايضاوالدليل(نيهنومن

الاخرةمصالحقدمتالاخرةمصالحمعالدنيا!صالحتعارضتفاذا،نفعاالاكثر

ولحذا.()نالحيرليىالاخرةالداروان)البقا.رص.الحياةهى.لانياومتاصدلها

ا.لاخرىالنصماضلفىالحياةثغاصدوبينالاسلاميةالثريعةمقاصدبينهامفارق

مثلا.العمافيةكا

الثانىالفرق

المثمقة:الىالاتصدجوازعدم

والأمنباالضروريةلاالاسلاميةالشريعةمقاصدمنليساحثقةاالرالقصد

اضه،اغامنغرضايجع!أانالمعكئففليمى!اعيهوبناه.التحسينيةو.لاالحاجية

الهاسبيلف!ولامخمصةولانحبظض.،يصيببمبانهمذالت)تعالىقإلهاما

فات(حصال!عطبهليمكتبا!انيلاضحرمنوا!ينالهتالكفاريفيفصنامروا،يصن!ت

.متص!دِةلاعصالاللأصمةْاصتصرد،غيرالمثاتةهرافماباررةالاخثتة

فانه.اخ!بالرالخضاةبكثالثرابازديادمقالنةفىرودفيمالاسصائتركذ
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ويزبامنهصالبمابعدفيختارام!جدالىصريقانلهيكهتنبذلكيتععد-تلايكون

وسلماعيهالهاصلىالرسو!فان،الشمسفىقانعايصوماننذرفيمنماردتىهذا

هامفارقرهذا(اختنصونا)ها!وقالالشسى!فىالقيامع!تونهاهصومهيتمأنأمر.

تخذالسَالاخرىالنظمفىالمتاصدوبينالاسلامفىالشرعيةاخقاصدبنايضا

منبجيلالتضحيةبمبدأتخذالتىل!!او،والجسدالننسوتعذيببالرهبانية

اخر!اصبقة)وأخرجيلصصلحةالطبقاتمنطبقةاوالاجيال

الثالثالفرق

لها:وضابطالماتاصدمنلفيرهاالاصلهىالضروريةالمغاصد

الثريمةفىبحالهامخترصَةاولذاتهامتصودةالتحسينيةارالحاجيةاخقاصدليست

اْ،ملامفىعبرفىفلا.للضرورياتمكعتنتعدحيثمنمعتبرةهىوانما.الاسلامية

متحصمورايعارضحاجىختصردر.،،حاجيامقصودايعارضتحسينىدختمب

الضرررية.اخقاصدبقيامالامرنهايةفىفالعبرة،ضروريا

تحسينيااوحاجيامقحمرداالحمايففرالعرفَاعتبار:لايححاخثالسبيلاعىر

الاتل-اعى-رالرف-الدينحفضف!الضروريةباخفاصديخللاف4الاصكمْنى

.الاسلامغيراخر!نفمف!بالضراالترفمنهربينما

امثبهوماالنردولعبااخلاصدورفررالسيررالحريرالذهبليفىا.،صرالتوكت

لات،ْالتكأليىالاسلامفرولكنه!1ا،صلامض!ب-فىدامتصرت-فااوحاجةيكرتقد

اخعتبردغيرالتحسينيةااأسحاجيةااختاصدكلأتفىالتوبذ.الضروريةباخاتاحىيخل

اص!فسادالرتزدحاتكفآئلاناذالضروريةاخقاصدفسادالىتزدقالتىأى

الرادترلرالخر!ريخةباخفحتالتمستاينبفىاْلاصا-!مذااعسو.!لاتص!لمفانها

الىالنفسحفضفىالخر!رةرعتاذا:ومثاله.التحسينيةارالحاجيةالغاًاخقاصد

ءأصر*ا"،الرالننمىطففأخرورفىدعتاذاايضاوعثاله.اولرتناولهكانالنجستناول

الصبيب.معاف!هوكما-اولىالعوراتعلىءالاطلاكان-الما-راتعلى

غيرهافىاصاقاصداربينا"،صلاميةالريعةفىاصتاصدبينأيضاهامفارقوهذا

علىببناًالحضارةوترْمنالرفاهيةشعارترفعالتىكالنضم،رالنطمالثراسْعمن

.اخلذاتفىالترسعاصاس
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الثانيالانصلهوامثى

الخ00والاتياسوالإجماعوالسنةالكتاب:الترردمصادرهاحن1-يعنى

وأبحضرتهلايجتهدونا!اناأفهموالضاهر.التذوقوعف!العلماءاخم!ف2-

التع!!.صبيلعلىإلامنهبالترب

ب!.الشاطللاماماخرافاتاتكفابلنالثاشاجزءا!تامتاصتكتابانضر3-
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إثلض)ثك!ف

لر!ل!عص!ا!دد!ادت

الدكتورللأستاذ

فرغلحسنهالثلميحيى

للبحث.مراجع
والفقهوالحديثالتفسيركتب1-

النروىمللاثالصالحينرياض2-

الفزالىحامدأبىللأمامالديناعومإحياء3-

الجرزيةقيملابنالسالكينجمدا!-

ابيهتاكينلعزالصالحينمنهاخ3-

الفزالىالتمحمدالاسلاميةالحباةصريرتف!صثكلات6-

العقارمهخصروأباصيلالاصلامحقانق7-

اعىأميرلسيدا!اسلامروح8-

للدهلرىالبالفةاللهحجة9-
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الأولالمبحث

الاسلامفيوأهميتهاالعبادةمفهوم

.والخخوعالذلاعىتصلقكما،الصاعةعلىلفةالعبادةتصلهت

مذلل.أ!معبدصريققيلولذا

(.رقياقاأوكانحرا،الانسانالمبد)اصحيصالقاموصصاحبوقال

لخالقه.عبدفهرمخلوقكلأنوالحق

لحضةفىاخرءيستحضرأنويكفى.بهاالجزمفىالعقللايترددبدهيةاتك

سثعوركيكتماذا؟فسراهخلغهالذ!اإزاءشعورهيكونماذا:نفسهمعصدق

...تانرحأو،تحزنأواتانكرأو،تتحركأو.تبصروانت

...،ولداالتوآننف!االتوأنجسداالتأتتستحخسروأنتصعرروكيكهتماذا

إببارة؟كةالتذاكصنمشلنهـبةبحينمْذضعرركيكهت!اذاالش.....وأن

ماثاءصورةآطَفىفعدلكفسراكاخقكمنإزاءشعوركيكوتماذا.اخرى

ركبك؟

لنفسهلايملكرأنه،ثيىنفسهأمرصلهليسبأنهيرقنعندنذاخرءأنلامثك

صينا.نفسهمنأو

العبرريةإلاْالاحساسهذاعنتعبركلمةهناكوليس

.(الملكمالكاللهمقل)التالماللخالق

الطلقةالعبرديه.

أدرارجميعفىعنهلاتنفتعبوديةوص،.احوالهكلفىلهلازمةعبوديةفهى

كانمن)اللكانيسالهحيثالبرزخفىمعهت!تمرئم.التكليفدارش.:حياته

الزمنونفيسجد،للسجردكئهمالخلقاللهيدعرحيثالقيامةيوم3سزمهفم.(يعبد
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التكئيفانتطعاالجزاءداراخوادفاذا،ايستصيعونلاالكفاروالمنافقونريبقى

تعبالهلايجدرنبأنفاسهممقروناتسبيحاالثرابأهلعبوديةوصارت!هناك

و.لانصبا.

ورسوله.باللهكافرفهرالتعبدعنهفيهيسقطمقامالىيصلأنهزعمومن

كمابدهيةفتلك.أعظمعبوديتهكانتديةالمبهمنازلفىالعبدتمكنكلمابل

قط.الرصفهذاعنهلاينة!لخالتهبخدفهومخلوقكل:اقنا

هو:الحقيقةهذ.بازاءوهوالبشر!العقلاليهماينحرفوغاية

الخالق.غيرمعبودافيختاريضلأن

.غير.الخالقمعيشركأو

الذىمعبودهالانسانيخترلمفاذا،البشريةالننسفىأولىطبيعةالعبرديةإن

العبوديةفىيقعإنه.اللهلفيرالعبوديةفىوتع،صادقبوعىالخالقالطاهو

،لشهوةأو،لفيلسرفأر.لزعيمأرلأجداد،وا.الاَبالأرواحأو،لأجدادوا.للآباء

وأ،للجوهرْأوالمجتمعلروحأو،الخارةللانسانيةأو.للعتلأو

الاوماذاك...الصويلخلالهتاريخفىا.،ناناخترعهماأخرالى..الصبيعةْ

امتناقضةبدعاواهميكفررنه،جميعااعماقهمفىكامنللخالتالعبرديةندا.ن11

.معبودأنهالخالهتعلى"!ينكرالالأ-جميعفىالانسانولكن..

الرالعقلينبهبأنالضلالهذامصدرالىالنضريلفتالكريمالمَرأنفإنالتولذ

عنالاستحقاقهذاونفى،وحدهالخالقفىالعبرديةاستحقاقحصرغر!رة

منخلقواماذاأروش،اللهدونمنماتدعونأرايتمقل):تعالىيقرل،غيره

....!السماواتفرشركلهمأما\رضر1

العبودية:كلمةاستعمالات

.الحالاتجميعفىالعبرلييةكممةاستعماللايتساوى

هذهأرادوا.سوااجميماالمخلوتاتعبوديةيمثطعاءبمعنىالكعمةتصلقفتار-

،-ذاكهذاتشملفهى،والملكالتهروقوعاعيهموقعتأو،باختيارهمالعبودية

مؤمنهم.رفاجرهمبرهم،جميعاوالارضالسماواتأهلعلىعندنذوتنصب
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أتىإلاوا!ارضالسماوا!فىمنكلإن)تعالىترلهفىجا.لما!فقا،وكافرهم

معبودهاختارمنعبوديةيضم:عموماأقلبمعنىتصلقوتارة(عبداالرحمن

أيهاياقل):تعالىقولهفىجاءلماوفقااحقبغيرممبودهاختارومن،بحق

..(ماعبدتمعابدأناولا،أعبدماعابدونولاأنتم،ماقبحونلاأعبدالكافرون

المعنىهووهذا،بحهتمعبودهاختارمنبعبوديةيختصبمعنىاتصلقثالثةوتارة

تمالىقولهفىجا.لماوفقا،الاسلامفىالعبوديةلكلمةائعتبرالمث!رعى

الزمر0017(أحسنهفيتبعونالقوليستمعونالذين،عبادفبشر)

:الاسلامفى"للعبوديةالشرعىالمعنى

قولهوفقجاضطإذاإلااعتبارالبشريةللعبوديةيكونأنالاسلاميةالشريعةلاتقر

الىلاتتعداهوحدهالهاعلىمتصورةالعبادةتكوناناى000(نعبدإياك)تعالى

.غيره

فىمعانيهاج!ع،وأربعةكتابمانةأنزلاللهإن:قيلالحقيقةلهذهوخضوعا

وجمع،القرأنفىالثلاثةالكتبهذهمعانىوجمع.!القرأن،والانجيلالتوراة

معاشوجعع،الفاتحةفىاخغصلمعاشوجمع.ائفصلفىالقرأنمعانى

.(نستعينوإياكنعبدإياك)فىالناتحة

(.نستعينوإياكنعبإياك)إلىادعاالرسلجميعأنالتذويزكد

.(غيردإلهمنهـالككلالهااعبحوا)لاقولهالسلامعليهحنهقالفغد

رابراهيم.،وشعيبوصالحهردقالالتركذ

(الماغرتواجتنبراالهااعبدراأن،رسولاأمةكلفىبعثناولقد)تعالىقال

أناإلالاإلهأنهاليهنوحىإلارسولمنقبلكمنأرسلناوما)وقال.النحل36

.الأنبياء025(فاعبحرن

إليه،اخفلامربوصفاالعبوديةاللهجعلضاْنهوعلوالعبوريةمفهومولأهمية

(.يسجدونولهرش!بحونهعبارتهعنلايستكبرونربكعندالذينإن)تعالىفقال

.لأعرافا602

.ص0017(داودعبدناواذكر)داودعنوقال
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.ص؟1(بأبعبدناواذكر)ايوبعنوتال

.ص34(ويعقربمحاقوإهيمابراعبارناواذكر)رقال

.ص0003(أوابإنهالعبدنعم)سليمانعنوقال

(،المقربونولاالملانكةلئهعبدايكونانا!سيحيستنكفلن)عيسىعنوقال

النسا..172

الفرتاننزلالذقتبارك)واللامالصلادأفضلجميعااعيهم،محمدعنوقال

كما.اعيهالكتاببإنزالالتثريفمقامفىبالعبوريةفذكره!الفرقان(عبدهعلى

ليلا..(بعبدوأسرىالذفَسبحان)با"!صراءالتشريفمقامفىبالعب!ديةذكره

ا!سراه

71عباد(فبشر)عبادهيسمييمقناصضهآالبثهارةوتعالىصبحانهاللهوجعل

086(تحزنونولاأنتمماليهأعيكمفلاخهياعباد)لهماخصهاتالأمنوجمل،الزمر

؟02(سلصاتعليهمالتليسعبادفإن)صةبفعنهمالثيصانوعزلاالزخرف

الحجر.

:الان!انخل!تمىالهدفهىالعبادة

اخخنرثتتا،تنا!دضر،المبرريةأنشقررتدكانازا

دية؟المبرأختتبأنهامعينةتاتمخاإنخحى!فكيف

رهو:.الثالثبامعنىالعباِديةنقصدأننانعرفعندمايتخ!التذاعروالرد

.ثالارادلاختيارااعىاصبنىالت!ليمىالخخسوغ

كانتصالعبادةبأنيصرحالكريمالترأنأنلناتبإنبذلكمرادناحددناإذا

65(ليعبحونإلاوالانسالجنوماخلقت)تعال!ياتول!الانساناخقمنالهدف

.الذاريات

العكماقبكمصنوالذيناخقكمالذثَربكماعبدواالناسأيهايا)تعالىلولتِ

البقرة21(تتقرت

هىالعبادةأنلناذكرأحَما-أكذلناذكرالاترأنأنلالرأنهمنانقررأنوعينا
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منبالهدفالخاصرالسؤالعلىالإجابةيملكأنهيزعمأنلأحدماكان-الهدف

.لانساناخلهت

منالسؤاللحذاعلىالإجابةيتلقىوهوالعتلعلىأن:أيضانقررأنعليناكما

لنايظهرمهما.أبعدأسثلةعلىالاجابةمحاولةفىذلكبعديسترملألاالوحى

لامجالالمقامهذانىوالأجوبةالأسنلةأنذلك،!ارهاوالعبادةخصانصمن

علما.ث!هبكلأحاطلمنإلاالعلمفيهاولايتأتى.للاجتهادفيها

هى-الحممريحالوحىال!استنادبغير-المقامهذافىالاجتهادبحاولةان

الأمورمجرياتعنثيناتعرفأنثوبتضاعيففىحمث!رةبمحاولةأشبه

بمعرفته،حىالرماسمحعرفوقدهناالماقلوعلى:ةالأرضهذهعلىوأغر)ضها

خدمتها.فىطاقتهليوجهتكاليفمنالعبوديةهذهماتقتضيهإلىيعودأن

الانسانالمبدعاتقعلىتغعالتىوالتكاليف

بجوارحه.مايتملقرمنها.ابسانهمايتعلق

ومنها،بقلبهمايتعلقمنها

.والتمديهترالإخلاصرالنيةاخعرفةأهمهبالقلبيتد!%فالذف

فىومايلزمهالغرأنوتلاود،بالشيادتهنالنصهتأهد"السانبايتملهترالذى

ائعامكتفىاي!زثهماآواالعبادات

الحياةاعىحافاصاءوال!لثرابواالصاءتناوللهمهأ!بالجراريت!إ-رالذف

وأ.حىالهمنتتيهفيماالنضرو،صماضهءالنريتتضيهصاءوالاصتما

والنضر،الحاجاتوسد،التكباْلأرف!مناكبفىاصشرو،الكهتأرالعم

بالضاع!اتوالتيامالعلمرمجالسوالح!الجماعاتإلىاخ!ىْو.
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الثانىالمبحث

الاسلامفىوشمولهاالعبادةأنواع

ومايسكن،ومدعمايأخذكلفىللهيكوناناخسلممنالاسلاميتطلب

تعالىينول.ميتاأو،حيابوجودهمايثعلقكلمن...ويصفرومايكبر،ومايتحرك

وبذالتلهلاشريكالمالمينربللهومماشومحياقونسكىصلاتىانقل)؟

...(أمرت

؟شىءأمرهمنلهفهلالخالقأمامالمخلوقلاْنهاالتذفىرلاغرابة

مالقيصراعص)جانبفىتنعزلYالاسلامىفالعبارةبأنالقرليلزمهناومن

يكهتأنولاينبفى،قيصرهناكليسالهبالنسبةإنه.كلا..(الهوماللهلغيصر

اله.اغب-إلريتوجهمنهناك

..(دعاوْكملرلاربىبكممايعباْقل)

يمرأويجيركئمةأراعيهاقلبهيعتدنيةأر،اخشمابيقومعملكلإن

شأنه.جل،بشررطه.وتعالىسبحانهالهالىبهاترجهإذا،عبار.،.تصبحبها

وأفضلها.مثعبةوسبعونبضعالإيمان)"ص!!اعيهالنهصلىالرسوليقول

الإيمانمنشعبةوالحياء،الصريقاعنالأزقإما!ةوأدناها،اللهإلاإلهلاقرل

عليه.متفق.(

كما،أنواعبتفصيلالثمريعةاهتمتوإنما،هملايتركلمالثمولهذاأنإلا

الأمررأرسلت.أنراععلىاًالحكمالقراووضت،عأن!االىبالاثارةاهتمت

النيةا!ربتعنعباداتجعلهاشمنها!لاجتهارليحصلجميعهاالمملمأعمالفى

العامة.التراعدلم!!رفقا
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عندبسرعةونمر.بعضهاعندنقفالعباداتهذهأنواعيلىفيماوسنذكر

.عامبرجهالصررةتكملةمناكثرإلىذكرهفىلانحتاجممابعضها

ةلطهارا

جواشبهامنالضاهربصهاردواضحااهتماماالاسلاميةالشريعةأهتمت

المخطنة.

كالبولالجماداتمن.النجاصاتعنالضهارةهر:ذالتمنالأولالجانب

التفصيلعلىرالميتةكالخنزيرالحيراناتمنأو،والخمرالمسغوحوالدموالفانص

ذلك.فى

مايحلأووالفسلبالوضوًا.لأحداثعنالصهارة:ذلكمنالثانىالجانب

اللهرسوليقرل.،اليهوالترجه،الهبذكرمصاحبتهاعلىالحثمع.امحهما

حتىجسدهمنخصاياهخرجتالوضرءفأحسنترضأمن)وسلمعليهالهاصلى

فيسبغيترضاأحدمنمامنكم):ويقولمسلمرواه.(آظفارهتحتمنتخرج

عبدهمحمداأنوأضهد،له.لاثريكوحدهاللهإْلاإلهلاأنأشهدقالْثمالوخو.

.مس!!رراه.(يتاءأيهامنيدخلالثمانيةالجنةابأبهلهفتحتإلا!رسرله

التنصيفأى،الفخسلات!نالصهارة-فيوالضاهرطياردلنالثالثالجانبأما

.ونحودرالأصفار.اصستحبغيركالعر.البدنفرومايزيد.عموماالأوصا!من

بالسواكلأمرتهمأمتىاعصأصقأنلالر)وسسر!اديهاللهصلىاللهرسرلياقه!ل

مسلم:كلعلىحه-)والسلامالصلاةعليهريت-ل.اعيهمتفق(صلاةكلمع

وردكلهالاْمرجماعوفى.أحمدرواه.(الجمعةميهوالسواكرالصيبالفسل

كريم،النضافةيحبنضيف.الصيبايحبطيبالهإن)وسلمعليهاللهصلىقرِله

رواه.(باليهورو"لالثبهواأفنيتكمفنضفوا.الجوديحبجراد.الكرميحب

.الترمذى

وبواطنه:الدينبأركانالظاهرطهارةارتباط

احاالنضافة(علىبنى)إنه:فقالالاملأمعيهبنىالذحَاالأصلذكراحداأنلر

مبالفةأدنىهذاقرلهفىكان
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يربولكىحرتمنالدينفىاعيكمليجعلاللهمايريد)تعالىقولهالىأنضر

قولهالىانضرثم.الطهارةهوالدينهذاهدفأنيقررابتداءإنه6(ليصهركم

اخلثشلتفكد-مسلماخرجه(الإيعانضصر)الصهرررسلمعليهاللهصلى

كنه.الدينكيانفىالطهارة

ثرتبةكلفرالعملنحص!فلأنه"ا.،يمانثصرالصهاردجعلالأخيرالحديثإن

مراتبه.من

والأحداثالخباشثعنالضاهرتصهب-مرتبةعندلاتقفالطهارمراتبإن

وإذن.وا.لآثامالجرالْمتتارحللجاِأتصهيرالتكونتصدولكنها.رالفضلات

!بالصاعاتالجرار!هذهعمارةإلرالصريقفىالعطنصفهنافالطهارة

وال-ذانلاصذحومةالأخلاقعنالاقباتصهيرالتكونزلكبصالصهارةتصعدثم

الاتباهذاعمارةالىالضريقفىالمملنصفهناالصهارةفاوإذن!ائماتوتة

الححيحة.والعقانداخحمودةبالأخلاق

تعالى.الهصررعما.السرْلتمبيرالتكونذالتبعدالصهارةتصعدثم

الله.بععرفةالرهذاعمارةإل!ا!ريقفرالعدلنصفهنافالطهارد!إذن

تحثل،درجاتهأعلىحتىاْلإيحانمفاماتمعاختنمتىالضهارةسقاماتمرفهذه

الضهور)وصنماغيهالهاصم!!لقريىمصاقااصص!بالمملنمففيهاالصهارة

(أ!لإيمانصصر

الضارة-تا"إرلىتبةا-لحىالفأ!اصهارةأناالأولأمراتيتبينالتذوصن

طريهِفىالصعادويخسر.بالجمآ!الضهاردصريقيخسرعندهايففمنوأن

الضاهرنضالهةفىاخرةيبالغأنالص!ارةامناذيس.التفحسيلعلىالإيمان

والز!راننحثربكباسْرمحلوً،وال!فاثوالجهلالكبربخبانثمخرربوائباطن

اثالوعبادةبالرتطاف!!،اليتاصروأمرالالربابب!مبطوناوالفجرر

.هوالجانوالسلصاا

يحتقتنإلاالصهاردلنالعاليةادرجةيفالأنالعبْلايصكنهأن.الثاشالأمر

اصسلم.العبدعنهالاغنىهرالضاافمهارةهذارعلى،منهاأدنىصالترالدرجة

والصعردالإيمانصريقوخر،كهالصهارةصريقفىفر!فقدفيهاينرطومن

كذالت.فيه
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والزكاةالصلاةفرانض

والحجوالصوم

-:التاليةالتثكرةنضرهتحتنضعالقار!ءذهنفىالوضوعلم!ورةتكملة

:الصلاةفى1-

.النسا،301(موقوتاكتاباالمؤمنينعلىكانتالصلاةإن)تمال!ائهيقول

منوعلانيةسرارزقناهممماوينفقواالصلاةيغيمرااسعبادىقل)تصلىويترل

إبراهيم.31ولاخلال(فيهلابيعيومياسىأرقبل

اللهرسولسألت:قالعنهاللهرخسىمسعردا!تعنبمندهماالثيخانوشط

ىأثمقلتوقتهاعلىالصلاة.قال؟أفضلالأعمالأ!وسلمْاع!يهالهاصلى

(.الهاصبيلض!لجهاد:قالأفئم:اقت.الوالدينبر.قال6

تماثلأهميةالحلاةفسبخةشعصالاسلا!يةالمثريعةتنهناكيرالتتمى-والأب

منها.تقِبأ،بالثيادتينالنصأهمبة

أخرجهرش!!ا!يهإنهح!!ألهلرمرلتيثفرصاجاءذلتعريدا-ثما

وأبومسلمأخرجه.(الحلاةتركوالكفرالثركوبينالرجلبينن)غب!.إسلكل

اصرفى:فىمالتأخرجهفيمارصلمعليهاللهحسىرقولهماجهبنوةىوانت-متراود

قرلهالترمذىوردتى.(نها"لايستصيعروالصبحالعتمةصهودالمنافقينوبينبيننا)

تركهافمنالصلاربينهمبينناالذقانمي!امنافقيناعنوصنمضيهالهاصلى

حمحي!..(ح!نكفرفقد

الناسأقاتلأنأمرت)واللأءاعيهالهص!!قرلهجاءالثيخانررا.وفبما

الزكاةوموتراالصلاةاوسقيمرِاللهرسرلمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيضهدواحتى

..(لاصلاماْبحهتإلاوأموالهمدماعمممنىضصمواذلكافعاإفإذا.
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بمضفىهى!إنما.محضافردياعملاليستالاسلاميةالثريعةفىوالصلاة

وسلمعليهالهاصلىيقرل.الهاأمامبمسنوليتهاتقفاجتماعيةرابصةأحوالها

عنهايتخلفونرجالإلىأخالفثمبالناسيصلىرجلاأمرأنهممتلقد)

.داودوأبووالنساسْوس!لمالبخارىرراه.(بيوتهممحليهمفأحرق

وعشرينبسبعالفردصلاةتنضلالجماعةصلاة)رسلمعليهاللهصلىرستول

.والن!اشوالترمذىومالكوأحمد،ال!ثيخانأخرجه(درجة

:ةلزكاا()2

رأقيموا)تعالىالهابقولبذكرهارأردفت،الصلافرختكماالزكاةفرضت

نأ5001خمسعلىالاصلامبنى"حديثمنوشبين،..(الزكاةوأتواالصلاة

.للاصلامالأساسيةالأركانأحدالزكاة

الذهبيكنزونوالذين)فتالْفيهااطقصريناعىالرعيدتعالىالهاسثددولذا

(.آليمبعذابفبثرهمالهاسبيلف!ؤلاينفترنهاوالنضة

زهبصاحبصامن:)فقالالشديدالتحذيرطريقاعىذلكالرصرلرثرح

نارمنصفامْحلهصنحتالقيامةيرمكاناذاإلاحقهامنهالايؤدخمارلافضة

لهآعبتبردتكئما.وظهرهوجبينهجنببهافيكرر.جهنمنارفىاعيهاحمىت

إماسبيلهفيرحَمااالعبادبيزياقضىحتى،صمنةألفخمسينمفارهكانميرفر

اعيه.متفق(.النارالى!إماالجنةإلى

والخيل.،والفنمارالبقر.الإبلفىْبقيةالصحديثو

الكباصْر.منعليهوجبتممنالزكا،إخراجترككاناهتأجلرمن

.امالعلىقادرايكنلممنبثرابليشملالاصلامفىالزكاةمنهرمريتسع

النبىاقالوصلماعيهاللهصلىاللهرسر-لأصحاب-تتاساأنذرأبىفعن

هـلصرموننصلىكمايصمهت،بالأجهررررالدأهلزهب:وصلماعيهاللهصلى

لكمجملقداللهليىأو:تال؟أمرالهمبنضرلويتحمدقون،نصومكما

صدقة،تحميدهوكل،صدتةقكبيرهركل.صدقةتسبيحهبكلإن؟ماتصدقون

بضعوفى،صدقةاخنكرعنونهى.صدقةبامعروفوأمر،صدقةتهلي!وكل
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:قال؟؟أجرفيهالهويكونشهوتهأيأتىاللهيارسول:قالوا،صدقةأهـكم

لهكانالحلالفىوضعهاإذافكذلك؟وزراديهأكان.حرامفىوضعهالوأرأيتم

مسلم.لداه.(أجر

:الصوم3-

عليكمكتبأمنواالذينأيهايا)بقولهاعيناالصهيمفرضيةتعالىاللهيبين

.البقرة0183(تتقونلعلكمقبلكممنالذينعلىكئفكماالصيام

الرسولحديثفىذكرهاجا.التىالخمسةالاسلامأركانأحدهووالصوم

وأن.اللهإلاإلهلاأنخهادد:خصىاعىالاسلامبنى)وسلمعليهاللهصلى

(.رمضانوصومالبيتوحجالزكاةوإيتاء.الصلاة!إقام،اللهرسولمحمدا

اعيه.متنق

سبيلاإليهعاصتحاإمنالبيتحجالناسعلىاله)وتعالىاللهيقول:الحج-إ

09(العاخينعنغنىاللهفإنكفرومن. vعمرانأل.

أبىعنبسندهمسلمأخرج،-السابتالأركانلحديثبالإضافةالحديثوفى

قدالناسأيهايا:)فقالالناسخصبوسلمأعيهالهاصلىالهإرسرلأنهريرة

صصلم.ثاه.(فحجواالحجعليكماللهفرف!

والذكرالكرلِمالترأنتلاوة

.(القرأنمنماتيسرفاترءا)بالتكوةالأمرفىتعالىالهايقرل)أ(

.(اعمهوالقرأنتعلممنخيركم)وس!!اعيهالهاصلىلهقهجا.الحديثوفى

ألبخاركا..روا

الكرامالسفرةمعبهماهروهوالقرأنيقرأحأالث)رسلماديهالهاصلىرقال

عليه.متفق(أجرانلهاعيهقثرهرفيهويسعتعالقرأنيقرأوالذى.البررة

اللهكتابيتلوناللهبي!تمنبيتفرقوماجتم!ص)وصحعليهاللهصلىوقال

ايلانكةوحفتهم،الرحمةاغثيتهم،السكينةاعيهمنزلتإلابينهمريتدارسونه

مسلم.رواه(هعففيص!الهرزكرهم
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.لأحزاب041I(كثيراذكرااللهاذكروا)تعالىتولهفأصلهالذكرأما)ب(

.عمرانأل19(بهمجنهاعىووقعوداقيامااللهيذكرونالذين)تعالىوقوله

متىأعمإش):الصالحينبعضويقول...(أذكركمفاذكررنى)تعالىوقوله

...(يذكرشذكرته..إذاربىيذكرش

لاظليومخلهفىاللهيضلهمالذينالسبعةحديثفىوسلمعيهاللهصلىوقال

لله(.خثيفمنعيناهففاضتخالياالهاذكررجل..)ظلهإلا

العبادةشمول

رالتلاوةرالحجوالصيا!والزكاةوالصلاةالطهارةاعىلايتتصرالعبادةمفهوم

اله.اطاعةال!فيهاالتوجهبشرطالحياةجوانبكليشملهووإنما...والذكر

.عبادةوتحصيلهالعلمفضلب

والأمر.عبادةوالجهاد.عبادةالاْمربوا،يةرالقيام.عبارةبالعملالررقوطلب

الله.الىالترجهبشرط....عبارةاخنكرعنوالنهىبالمعررف

العلمطلب

قإلهمنعبادو-تمالىللهمرضاة-وتحصيلهالعلمصلبأنعلىأدلليس

مصلباالعلمكانلحناوصنفاطر.028(الملماءعبادهمراللهيخشىإنما)تعالى

طه.0114(علمازدنىربوقل)تعالىيقول،باللهفيهيستعان

.الأرضفىسيرواقل!تعالىيقول،الهامنبماْموراجهداالعلموكان

قديرشى،كلعلىاللهإنالآخرةةالفينشىءاللهثم،الخلقبدأكيففانظروا

.تالعنكب002ِ(

يعمونالذينيستوىهلقل):تعالىيتول،اللهمرتمرفرعةقيمةالعلموكان

الزمر.09(اكلبابأولويتذكرإنما،لايعلمونوالذين
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عيهالهاصلىالهارسولياقر-ل،عبادهالهابهايختصمكرمةالع!وكان

عليه.متفق.(اكينفريناقههخيرابهاللهيردمن)رصلم

من!وسلماعيهاللهصلىالهارسولياقه-ل،اللهسبيلفىطاعةالع!!وكان

:حديثوتالالترمذقرواه.!يرجعحتىاللهسبيلفيفيوالعلمصلبفىخرج

اللهصلىيقرل،مماتهبعدلصاحبهمتجددنوابمصدرالعلموكانحسن.

علمأواجاريةصدقة:نلاثمنإلاعملهانقصعأدمابنماتإذا)وسلمعليه

مس!إ.رواد.(لهيدعوصالحرلدأو،بهينتفع

أبَاللهصلىاللهرسوليت-ل،معصيةاعيهالحصولبعدالعلمكتمانوكان

ابورواه.(نارمنبلجامالقيامةميهألجمفكتمهعلمعنصنل)منوسلم

حسن.حديثوقال،لترمذىداردوا

بالمملالرزقطلب

عميهاللهصلىقولهمناللهالرقربةوكونهالمملفضيلةبيانفىأوضحليس

داودالهانبىوإن.يددضملمنبب!أنمنخب-اقصصعاماأحدأكلما)رص!لم

.البخارقرراد(يدهعملمقياْكلكانوصلمعيهالطاصلى

عيالهاعىكأ،حن.اصحترفالعبديحبالهاإن)وصلماعيهالها!!وقرله

احمدرراه(ر-!عزالئهصبيلفىكاخجاهثكان

لهمنهأكلماكانYاغرسايفرسمسلمماصت)وص!!اعيهالهاص!!رقرله

مسلم.رواه.(صدتةلهكانإلاأحدولايرزؤه!صدقةلهمنهوماسرقاصدقة

كانإلاولاطيردابةولاإنسانمنهفياكلغرسماالمس!!!فلايفر)لهررايةرفى

(.القيامةيرمإلىصتقةله

فاصتصاءفسيلةا!كمربيدالساعةفامتإزا)اصسمواعيهاللهصلىوتوله

أحمد.هثا.(أجراتبذافافيفرسهايفرسهاحتىيقومألا

(ببهالرجلوعمل،صبروربيعالكسبأفضل)و!معليهاللهصئ!!وقرله

.لبزارراحمداثاه

137

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ثادنصح.(إذاعامليدىكبالكسبخير)ومر!عليهالهصص!!وتوله

ودلتى..(الصلالطلبفىتعباعبدهيرحَاأنيحبالهاإناديلص)لهـلل!

(.أرزاقكمطلبعنفلاتناصواالفجرصليتم)إذاالطبرانى

فىيشاركهـسلمعليهالهاصلىاللهرسولكانأنالأمرأهميةمنبلغولقد

.لأصحابالععلتهينةتناصيل

وسلمعليهالهاصلىالنبىالرجاءالأنصارمنرجلاأنمالكبنأنسفعن

الرجل:قال؟سئءبيتكفراك:وسلمعليهالهاصلىالرسوللهفقال،يساله

بيمافانشَى:قال.4اخافيهنشربوقدح،بعضهونبمطبعضهنلبسحلسنعمْ

يث!ترىمن:قالثمبيدهوسلمعليهالهاصلىالهر!م!-لفأخذهما،بهمافأتاه.

وامرتين؟درهماعىيزيدمن:قال،بدرهمأخذهماأنا:رجلفتال؟هذين

الدرهمهيئواخذ،إياهمافأعصاه!بدرهمينأخذهعاأنا:رجلقال.نلانة

واشتر!أهلكالىفانبذهطعاماباْحدهمااشتر:ل!ظ،للأنمارىفْعطاهما

فيهفشدوسلمعليهاللهصلىالهارسرلفأخذه.ففمل.بهفانتنىقطومابالآخر

وسبيع،يحتطبفجعل،يرِماعثرخمسةولاأراكاواحتصباذمب:وقالداعر

ثم!باثِوببعضهاطعاماببعضهااشترةفغال،دراهمعثررأصابوقدفجا.

Uْابترراه.!القيامةميهوح!ف!نكتةراثبهةتجىءانمنالتخب-هذال

هـأجة.

والرعايةالولاية

،راعوا.\مير،رعيتهعنصنولركلكمراعككم)وصماعيهاللهصسيقرل

ارفككم،وولدهزرجهابيتعلىراعيةواصرأ-.ببتهأهلعىراثوالرجل

عليه..(متفقرعيتهعنمسنولوككم

إمام!ظلهإلا،ظليرمْض!فىاللهيصلهمسبعة)وش!!عليهالهصىرلقرل

اعيه.متانقوهر،الحديثالض00(ضادل

الذين،نورمنمنابرعىالهعنداصق!صينإن)وص!!عليهالهصئ!!رصقرل

مسلم.رراه.(وماولواههموأحكمهمفىيعدلون
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وواجباتها)العبادةبهذ.ا"لإخلالمنالتحذيرفىوصلماعيهاللهصلىومقول

عليهاللهحرمإلالرعيتهغاشوهويموتيرميموترعيةاللهيسترعيهعبدمامن

عليه.متفق..(الجنة

ولىومن!عليهفاثققعليهمفثقصثيناأمتىأمرمنولىمناللهم):!سقول

مسلم.رواه(بهفارفقبهمنرفقضيناأمتىأمرمن

الجهاد

ومن،بالآخرةاكنياالحياةيثصرونالذينالهاصبيلفىفليقاتل)تمالىيقول

(.عضيمااجرانرْتيهفسوفيغبأوفيقتلالهسبيلفىيقاتل

باللهإيمان:قال؟أفضلالاعمالأطَ:رس!!اعيهاللهصلىالهارمولوصنل

حج-قال؟مادْاممقيل.الهاسبيلفىالجلأدقالْ؟ماذالكل:قيل.ررسوله

اعيه.متفق.(مبرور

الدنيامنخيراللهصبيلفتميهربا!):رسلماضيهالمهاصلىالهارسر-لوقال

والررحه.رماعليهاالدنياصتخيرالجنةصنأ!كم-طخسكلومر.وماعليها

متفق(.وماعيهاالدشيا!نخيرالفدرةأوتصلىالطسبيلفىالعبدبررحها

ماتبفزرننسهيحدثولميغزولكلمات!ت)وسنمضيهالهص!!وسقرسل.أعيه

مسكلثاه.(ثالنفمنصعبةعر

مماذلكفىالتفصيلاعركفايةفرخىيكونوقداعب-فى-ضيكرنتفوالجهاد

الشرعية.والياصةالنتهكتبصتمظاسْهفىإليهبسجع

المنكرعنوالنهىبالمعروفالاْمر

.الاصلامفىاخقررةالكغايةفراصض-!اخنكرشوالنيىبئعررف1.\مر

اخواضكل.بعضفىضهتفرضيكاتوث!كبيرةفيهاوالتفريض.عبادةبهاوالقياء

الىيدعونأمةمنكمرلتدن)تعالىقرِلهفرالغرخيةبهذفىالحصريرا!لأمرباء
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.عمرانأل0401(اصفحوناهموأولثكالمنكرعنوينهونبالعروفويأمرونالخير

يستطعلمفإنبيدهفليفير.منكرامنكمرأىمن!س!وعليهاللهصلىوتوله

سلم.رراه.(الإيمانأضعفوذلك.فبقلبهيستصعلمفإن،فبلسانه

هذهتركمنالتحذيرفىوسلمعليهاللهصلىقولهجاءالحديثوفى

ليوشكنأو،النكرعنولتنهونباخعروفلتأمونببهننسىوالذى)الفريضة

وقال،الترمذىرواه.(لكمفلايستجابتدعونهثم،منهعقاباعليكميبثأنالله

فىاليهايرجعثروطاننكرعنوالنهىباخعروفرللأمرهذاحسنحديث:

الحديث..الفقهكتبمنمطانها

.؟ا
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اليوميةالحياةلشنونالعبادةشمول

صدقة.الاثنينبينتعدلالشىفيهتطلعيومكق.

صدقة.متاعهاعيهالهترفعأو!عليهافتحملهدابتهفىالرجلتعين.

..صدقةالطيبةوالكئمة.

)1(..صدقةالصلاةالىتمثيهاخصوةوبكل.

)2(صدتةالصريقعنالأذىوتميط.

)3(!صلهجهبِأخاككقىأنولرثينااخعروفمن)لاتحقرن.

شياموالناسرصلواالأرحاموصلوا،الطعاموأطعمرا،اللامأف!وا.)

(بسلامالجنةخموا

خينه.افيكرمالآخرراليومالهبامنيركانمن.

رححه.فليصلاْلآخرمراليربالهب:!نكان!ر!.

)-(ليصمتأرخب-اافيقلالآخرواليومالهبمنبكاتر-!.

خربض.ادضيا.

الجنامْز.اتباع.

.الماضتثهـيت.

امقسمإ--ار.

.امضلومنحسر.

)3(صدااجابةة.

)6(تنا!ونحهيئبيإتكمفرالنارالاتتركا.
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فإن.جالسرااوأصافنر،الباباغتواوأ،.السقااوأوكنر.الإناءغصوا).

)7((،إناولايكشفباباولاينت!اسقاهلايحلالشيضان

)8(0(يليكمماوكلبيمينكوكلتعالىاللهسم.)ياغلام

)9(ليالثلاثفوقأخاهيهجرأناصسلملايحل.

()01اخال!إضاعةالسؤالوكثردَوقالْقيللكميكرهاللهإن.

احسلمينعنهذالأنحينرالله:فقالصريقظهرعلىثجرةبغصنرجلمر.

(1.)1الجنةفأدخل،لايوذيهم

تووتش،وزكاةوصيامبصلاةالقيامةيوميأتىمنأمتىمنالمانلسإن).

لحذافيعصىاهذاوضرب،هذادموسفك،هذامالوأكل،هذاوقذفهذامثتم

تأاعيهمايقضىأنقبل،حسناتهفنيتفإن،حناتهمن!هذااحسناتهمن

)12(0(النارفىطر!ثما!يهفصرحت.خطاياهممن

)12(0(يصلحهاحتىالآخرفىفلايمشىأحىكمنعلضسكلانتم!!إذا).

8+8

تاالحساأءأراالىبحياشهتا"لاتينتصعأت11،سلزءفىامقبه-لامنليسإنه.

قلأنالأنبإ،مىنبىال!أوحىالهاأن)الفسىانحديثف!،جافقد-مثلا-

نفستاراتفتعجتااكنيافىزهدكأمااسمابد:الفلات

..برفتعززتإلىانقطاعكوأما

عيت؟لرفيماعملتفماذا

عن؟رماذلكيارب.تال

؟6(وليافىْواليصهلأ،اعتفرْعاديتفل:فال

تاريخه.فىاسخصيبرا،الحيآ!فرنعيمابررراه
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تخيل)قولهفى،بحقالفزالىمحمدالث!يخلهمتلبماأشبهالانقطاعهذاإن

هدفكموتحقيقوجودكملإثباتأدير!هاالدولةأجهزةأمامكم:لأتباعهقالحاكما

للهتافقصرهأماموالحينالحينبينويجتمعونعاطلةالأجهزةيتركونهمفإذا،

)14(.ماظلمهم.ساحتهمنطردهملوانه(باسمه

الكفاثيةالعبادات

واخقصود،كفايةوفرض!عينفرضالىالفقها.يقرركماالفروضتنقسم

كصلاةبنفسهبأدانهإلايسقصفلا.بمينهالثخصذمةفىماينعقدالعينبنرض

مثلا.الصبح

بعضيمأداهفإزاعالثاعلىالجماعةذمةفىماينعقدفيوالكفايةفرضاما

مثلا.الجنازةكصلاة،الباتينعنصقصا-معينةبشروط-

اخنوالأمورالشرعىالحكمعنالحديثالعصرفىالمسلمونغنلرتد

ياتولواكأن.الثرعيةبواجباتهمبصلتيالاتشعرمستحدئةعناوينتحتيصنفونها

وأ،والادارةالتخصيصاواجباتمنواجبانهاستيرادهمنبدلاالاتم!زراعةعن

ع!!أو،الصناعيةا"لأتحمارجياتكنرلهعنأو.السلاحصناضةعنالتذمثللوايغا

طبعنأو،الوراثيةاليثصةت!أو،الحيويةالكيمياءت!أر.أصدناهندصة

وأ.شراتالصااقيادةأو،الذريةانفاعلاتبناءأو.االأعلامصياصةأ،.اْيابدات

الض...الياراتاصلاح

ويصبح.بياوالجهل.الاْمهروهذهفىالتفريضمعحصميةفىاخجتمعيتعهناومن

أعدانه.اعىفيهاعالة

،أجباتالمنواجباأوالفراسض.منفرضاأساتصثيكاتالتبذالمجتمعان

علر"،تجبأنياالأمرفىطضكلاية.الثرعبحكم3لزمهالتىالعباراتمنعباددأو

امجتمعهذااعىتجبولكنها.عيزفرضليستفهى،اخجتمعأفرارمنفردكل

اعىبعخمهمأداهاوإذا،ا!لأفرارجميعأنمفيهاقمراذابحيث!عالثيهِعلى

كضاية.فرضفهىالباقينعنالاثمصقهاخصوبالرجه
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يتصلتد)الفزالىمححدافصيخإليهأنضارناينفتكماالكفايةفرضإن

الافنرنوإجادة.اخناصببثتىوالقيام.الناسبيزوالقضاء.الأمنبحراسة

منذلكوغير،الأحةعليهاوتحيا.العحرانبهاينهضالتىوالصناعات

()13.!اخهمةالمثنرت

ثأتهالهاإسلاكيهبعبادا-يتو-س!الكفايةفررضبأداتالقانمينفإنوعندثذ

العضيم.

صوربينالتنرقة!تاختدينينبعضاليهمايتجه-إذن-صحيحاوليس

.تالمسمراإليهايحتاتَالتىا!،خرخماالأععالءوأدا.اخحددفىالعينيةالعبادات

الله.صاعهإلىبالموجهعبادةمحصيرإنعاالعحلفإنالأحوالكلوفى

فللنواا

فيهاماتقررعلىتزيدالعبادةأبرابمنبابكلفرترْدقعباراتالاسلامع"

وصانر،والعدرة.رالحوم.والصدقةالحلادف!التذجاء.وواجباتكفروض

.!اتوالصااالعباداتابأبرسانرفىالزيادات

الفصى)الحديثف!ربهعه!ررتفيطو-اعيهالهحلىالرسرلليقهِ

يسمعالذقصحعهكنتأحمبتهفإذا.أحبهحتىافلباكالىيتغربعبدقمايزال

(..بهايبصثرالتىويده.بهيبحرالذ!وبحمره.ب

الهاصوالتربالعباراتابأبِف!النوافلتحققهاائ!إإلتىالدرجةإلىفانطر

وهذا.النوافلمنأهمالفرامْخسأناعىرانمانركزأنناالأمهروعجيبومن6.

ارصاسوخسعأردناوإذا،العتابوتجنباصمصيةصىالخررتَقصدناإذاصحيح

أخر.جانباالحرضرولكنالعباداتعليهمتقرقكنر

اليهايضيفمنرث!اب.النراسض!لحىيتتحرمىتثراببيزقارناإذاالتوذ

..فلالنرا

ا!هانل.
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النوافل،علىحرصوابالذينخاصةالعلياالثوابدرجاتتصبحوعندنذ

الفرانض،علىاتتصرواالذينمنهامحروما

.وافدمبالحسرةنفسهعلىعانداإلاذاكعندالانسانأنولااظن

يسكنهالذ!المسكنفىجدتهالتىالأساسياتبحالأسبهالفرانضحالإن

فيه.تترافرالتىالكمالياتبحالأشبهالنوافلوحال،الانسان

حقنامنولكنننا.شأنفيهللكمالياتكانالمالمسكنأساصياتلولاانهصحيع

الذحَااخسكنصاحبونسالى؟يستمتعشى.بأى:الساكننسالىأنذلكمع

.؟!الحال..كيفالأساسياتعلىاقتصر

سلبيةعبادات

القياممناتاتتضىالتىالعباداتالىينصرفكلهأوماذكرناأغلبكانربما

العباداتمنكبيراشطراأغفلنانحنإذاحقهالمرضوعلانزدى!لكننا.بأعمال

..عنهال!هانيىعماالانتهاءجانبهووذلك..(باْعصالالاقيامعدم)فىيتمتل

فىحيننذفْنتونهيهالهالأمرالانحسياعمستحضرااخنكرعنانتهيتإذافأنت

.هلامراعبادة

والزنا،السرقةعن-المهاال!وتوجهبإرادة-تمتنعإذوعبادةطاعةفىانت

ولحم،والدم،ائيتةراكل،الرباوأكل.القمارولعباالخمروثرباوالرشوة

رقصع.الرالدينوعق.حقبفيرالنفسرقتل،بهاللهلفيرأهلرما،الخنزير

،الامتحانوغثى،التجارةوغث!االصعامواحتكار،العهدوخيانة،الأرحام

القرلمنبالصو.لجهروا.المحصناتوقذف.بالنضاموالاخلال،بالأمانةلاخلالوا

الخ....النيةوسرء.الفعل!فحش،الكلاموفحثى.

منالطانفةههفعلىالسبيةاالعباراتولاتقتمر

المبر.فروعمنفرعا

-أفراعْثلأنةالصبرأنالملماءبينولقد
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كصاالحراممنالحذروفاندته،أنفاأمثالهمماضربنا،المعصيةعنصبر

قوله)فىوسلمعليهاللهصلىالرسولأوضحكماالإيمانعلىوالإبتاء،أوضحنا

(.مؤمنوهويزشحينالزاشلايزنى

.والنجاحرالسترالتماسكوفانزتهالبلا،علىوصبر

.!الاحسانوالاخلاصالمداومةوفاندتهالطاعةعلىوصبر

وأنه،الجسدمنالرأسبمنزلةالإيمانفىالصبرعلىسيدناجعلهناومن

قالحينالاصلامأركانمنوجعله.لهلاصبرلمنولاإيمان!لهلارأسلمنلاجسد

..(والعدل،والجهاد.والصبر،اليتينعلى:دعانمأربععلىالاصلامبنى)

عنصبرالنارمنأشفقفإذا:اللقةعلىإيضا:دعالْمأربععلىوأقامه

الترقبوعلى.الشهواتعنسلاالجنةالىاشتاقفإذا:الوقوعلى.المحرمات

هانتالدفيافىزهدفمن:الزهدرعلى.الطاعاتالىسارعالمرتترتبفمن:

.المصيباتعليه

:كثيرةوجوهعلىالكريمالقرأنفىبالصبرالأمرجاهولتد

.(!الصلاةبالصبرواستعينوا)تعالىقرلهفىبالصلاةجاءكمابهالأمر:الأول

أولنك.التسوحينوالضرا.البأساءفىوالصابرين)أهلهاعىالثنا.:الثاش

(.الصابرينمعوالله)اللهمعيةفىوجعلهم.(اصتقونهموأولنك.صدقواالذين

أجرهمصبرواالذينولنجزين)ا.!عمالباْحسنلهمالجزاءايجاب:الثالث

النحل016(يعملونماكانرابأحسن

خابأمرنايهدرنأنمةمنهموجملنا)الامامةدرجةصاحبهيورثأنه:الرابع

السجدة،02(يوقنونبأياتناوكانواصبررا
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الثالثالمبحث

الإسلامفىالعبادةخصانص

فىالعباداتلهذهاللازمةالصناتمنمجموعةالخصانصبهذ.نمنى

.الاسلامغيرفىالعباداتمنغيرهاعنتميزهاوالتى،إحداهافىأومجموعها

-:الخصانصهذ.أهمعلىهناوسنتتصر

(الاخلاص)بالعبوديةاللهإفراد1-

.والمعبردالمابدبينالواسطةانعدام-2

القلب.حضور3-

رباطنه.الفعلصاهربينالوفيهالربط-ث

.الفصرةمعافقالتا--

التيسير.6-

لتسليم.والتوقيفا7-

لتنهم.ا8-

لهيبة.راالتعضيما-9

..لحياوا،ءلرجاا-01

لتخلق.ا-11

الله.الىال!ثرقكبية12-

امحبة.13-

7؟\

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)'(

بالعبوديةتعالىابلهإفراد

الخالص(الدبنللهألا)تعالىاللهبقول

(.الدبنلهمخلصيناللهليعبدواإلاأمرواوما)تعالى!يقول

ربهبعبادةهـلايشركصالحاعملافليمملربلقاءيرجركانفمن)تعالىويقول

(.أحدا

ن!رطفذلك،تعالىاللهبترحيدالاعتقادمجرداخقامهذافىالمقصودوليمى

"بالمبارةاللهإفراد:المقصودولكن،بيانإلىلايحتاجأولىمطلربرهو،الإيمان

تصنعمن،أخرشىءأىدونسبحانهاللهإلىالتقربعتهبصاايريدأنبمعنى،

.الناسعندمحمدةأر.رنيوىلعرضاكتسابأو.خخلوق

فىواضحاصريحاوسلمعيهالئهصلىالرسولقولجاهالمعنىهذارفى

الثركْعنالشركاهأغنىأنا:تمالىاللهقال!التدسىالحديثفىربهع!تثايته

مسلم.روا..(وشركهقركفغيرىسفيهأثركعملاعملمن.

الهاصلىالرسوليقول،الأصفرالثركعليهيصلقعماالتبرىهوفاصقصود

!صفراْالركوما:قالوا.الأصفرالركعليكمأخافماأخوفإن)وسلمعيه

العبارجازىإذاالقيامةيرِموجلعزاللهيقول،الرياه:تال6اللهيارسر-ل!

عندهمتجدونهلانضروافا،الدنيافىتراهـنكنتمالذينإلىاذهبوا:بأعمالهم

.(.4جزامن

الأعمالانما)رالسلامالصلاةعليهيقول.النيةإلىهتافىالتحقيقومرجع

الطاالىفهجرته!رصولهالهاالىهجرتهكانتفمن،مانورَامرىءولكل،بالنية

ماهاجرإلىفهجرتهيتزوجهاأص-اةأو.يصيبهالدنيالحجرتهكانتومن.ورصوله

صحيحه.فىالبخارقرواه(.اليه
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وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىفذهبالناسمنرجلتحيرالأمرهذاوفى

الموقفأقفإنى:اللهيارسول-:تالعنهاللهرضىعباسابنيرويهفيمايسال!

عليهاللهصلياللهرسولعليهيردفلم!موطنى؟يرىأنوأريد،اللهوجهأريد

بعبادةولايث!ركصالحاعملافليعملربلقاءيرجوكانفمن)نزكحتىرسلم

الكهف.011(أحدارب

الشا.كمثلالمنافقمثل)رسلماعيهاللهصلىقرلهوردالتحيرهذاوصفوفى

فىالبفوىأخرجه.(مرةهذ.!الىمرةهذ.الىتعير،الفنمينبينالعانرة

.الصحاحمنمصابيحه

يتعدا.ولكنه،أصلاالعملإحباطحدعند-الحالهذ.مثلفى-الأمرولايقف

وسلم)عليهاللهصلىاللهرسوليقوللأحعدروايةففى،العقوبةاستحقاقالى

.(.النارفيهتلهبثممثلهثرباالقيامةيوماللهألبسهضهرةثربلبىمن

أولإن):وسلمعليهاللهصلىائهرسولقالالتضيةلهذ.عملىوكنوضيح

:فقالفعرفهانعمتهفمرفهبهفأتىاستشهدرجلعليهالقيامةيوممايقضى

يتاللأنقاتلت!لكنك.كذبت:تال،استشهدتحتىتاتلت:قال؟فيهاماعملت

النار.فىألقىحتىوجههعلىفسحببهأمرثم،قيلفقد.جرقء

فما:قال.فعرفهانعمهفعرفهبهفأتىالقرأنقرأووعلمهالعلمتع!!ورجل

ولكنك.كذبت:قال.القرأنفيكوقرأتاعمتهوالعلمتملمتقالْ؟فيهاعملت

بهأمرثم.قيلفقد،قارىههو:ليتالالترأنوقرأتاعالم.ليقالاتعمت

.النارفىألقىحتىوجههعلىفسحب

فعرفها،نعمهفعرفهبهفأشالالأصنافمنوأعصاه.اعيهاللهوسعررجل

يخهاأنفقتإلافيهاتنفقأنتحبسبيلمن:ماتركتقال؟فيهاعملتفما:لقا

فسحببهأمرثم.قيلفتداجوادهر:ليتالفعلتولكنك،كذبت:تال.لك

.مسئمارواه(.النارفىبهألقىثموجههاعس

والعمل.للثوابسببايكوناللهجهلِالخالصالعملأنالواضحمنكانوأذا

إلىالتذبعديتجهالنضرفإن.للعقابسببايكونالريا.إلاالعبدبهيردلمالذ!

تخلووليس!أصلالهلاثوابأنهعلىتدلالأخبارظاهرإذ،بالريا،المثموبالعمل
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فيه.تعارضش

ينضر-أناللهعندوالعلم-فيهلناينتدحالذى)الفزالىحامدأبوالاماميتول

تقاوماالنفسىللباعثمساوياالدينىالباعثكانفإن،الباعثقوةقدرإلى

عليه.ولالهلاالعملوصاروتساقطا

ومفضمضرذلكمعوهو،بنافعليمىفهووأقرىأغلبالريا.باعثكانوإن

.للرياهتجردالذىالعملعتابمنأخففيهالذىالعقاب:نعماللعقاب

الدينى.الباعثقوةمنمافضلبتدرثرابفلهأغبالتتربقصدكان!إن

شراذرةمثقاليعطومن،ير.خيراذرةمثقاليعمل)فمنتعالىلقولهوهذا

...(.(يضاعفهاحسنةتك!إنذرمثتاللايظلماللهإن)تعالىولتوله.(يره

حركتهالتىهىالدينيةلوافعهوكانتالهاسبيلشليفزوخرجمسلماأنفلو

إحداهماللعلوطانفتينبينبالخياركانذلكمعولكنه،غنيمةتكنلم!انالغزو

والفنيمةاللهكلمةلاعلا،لمحاربتهاالأغنيا.جهةإلىفمال،فقيرةوالأخركأ،غنية

؟!!ثرابلهيكونأفلا.فاستثهدإ،إ

الدينشحرجهذافإن،كذلكالأمريكهتأنباللهذنعهِ)الفزالىالاماميف-ل.

الانسانلاينفك،التابعةالوانبهذهأممظللأن.اخلمينعلىللطت!ومدخل.

النلور.محىإلاعنها

فلا.إحباطهفىقْما،الثرابنتصانفىهذاتأثيرفيكون

الأقوىالباعثأننانهمنيضنربمالأفه.عطيمخصا!اعىفيهالانان.نعم

مماوذلك.النفسىالحصصر.علىاغبالأرلكرن.اللهالىالتقربقح!دمر

يتيقنهقلماوالإخلاصابالاخلاصالاالأجرفلايحصل.الخفا.أشديخفى

.الاحتياطفىبالغرإننفسهمنالانسان

والقبول،الردبينمترددا-الاجتهادكمالبعد-أبدايكرنأنينبغىالتفلذ

ثو)بها.منأكثروبالهايكونأنةعبادتهفىتكونأنخاننا

بفمهمنمهىذلكفإن،الرياًحْوفعندالعمللمركأنفلاينبفىذالترمع

13.http://www.al-maktabeh.com



العملضيعفقدالعملتركفإذاالإخلاصيفوتألاالمقصوداذالشيطان

(..جميعاوالإخلاص

واجتهدالعملعلىفواظبالمعاملةلايتطعالإخلاص)الخرازسعيدأبو!يقول

(.الإخلاصتحصيلفى

أجلمنالعملوترك،رياءالناسأجلمنالعمل)عياضبنالفضيلويتول

هـا(0منهمااللهيعافيكأنوالإخلاصشرك.الناس
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الواسطةانعدام

باللهمبا!ثرااتصالافيهايتصلالفردلضميرتكيفكلهاالاسلاميةالعبادات

.نوعأىمنوساطةعلىلايتوتف

كاهن،توصضإلىصلاتهفىلايحتاتً،الصلا!موعدأدركهحيثايسلميصلى

...هيكلتوسطأو

..عملهموطنأودارهفىويفص!!ويصوم

...دينرجلأولسادنفيهلاسلصانبيتالىفيذهبويخحج

أتاوةأو،كهانةبمراسمالجامعةصلاتهفلاتتقيدالجماعةصلاةالىرلذهب

الحاضرين-بينللامامةأهلهرمنالجامعةالصلاةهذهفىويؤمه،محراب

ذلك.قبلعندهمممروفاكنلمإنلساعتهمباختيارهم

اله.اغيرإلىقبولهاأواخراجهافىفلايحتاجالزكاةوسخرج

غنرانصتاإلىأو.يديهبينيعترفكاهنإلىحاجةدرنفيتربويخطىء

...!دينيةسلصةمناعيهيحصل

فىالعبادةمزايامنمزيةمجررليسأنهوجدنااكذفىالنض!!أنممناإزاونحن

افترا.منوماهواللهمنماهربينالتفرقةدليلاالتذفرقوجدنا.وإنصا.الاسلام

...البثر

يسمحثماليهيصلىأنأويصا!أنعبد.مناللهايصلبأننتصرركيفإذ

الت؟ذفىعبد.وبينبينهيقفواأنلأخرين

.اخضلربيتملكىالوسانطتزاحبأنتاقتضىهناالبداهةإن

نأاصةالوساأدعيا.صنالدجالونيسمعأننتصرركيفا.لأخرىالناحيةوبن.
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؟.مكانأوموضعفيهلهملايكونمباسربشكل!ربالمبدبينالصلةتتم

يطمننواأنقبلالوساطةفىمكانهمإلىيطمننوابأنتقتضىهناالبداهةإن

أخر.ض.إلى

.ربرهانصحةدليل!إنعدامهاابطلاندليلالعبادةفىفالوساطة

الأديانفىوالطقوسالاسلامفىالعبادةبينحاسماهاماالفارقكانهناومن

.لأخرىا

منخاليةآليةبطريقةالطقوسدىوال!نتراْالكاهنيتلومثلاالبرهميةففى

اليهينضرسلبياموقفابجانبهاختعبديقفحينعلى،دينيةحماسةأوشعورأى

الصقوساهذهتأثيريبظخصأأرنىحصلفإذا،عنهبالنيابةالطقوصيردىوهو

أهليةعلىتتوقفمابقدائتعبدالفردالأخلاقىالسلركعلىقيمتهاولاتتوقف،

،الطقوسْهذهبتاسيريؤمنأنإلاالمتعبدوماعلى،الصقوسيجرىالذىالكاهن

أدانها.وقتاخقررةالطهارةعلىبكرنوأن

القداصةحراجزويقيمونالررحيةالحياةالكهانيحتكرشتيةالزرادوفى

الروحيةالمتعتنورعنهزلا.لتحجبالعامةعنالكهنةبهايمتازالتىالخاصة

161(.المليا

الذهبىالغصنكتابوفى

...ثنيةالرالأديانفىالصقرس

ممارسةكيفيةع!تلفالمةِيتحدثفريزرلجيمس

العلم.يمارسوكما.السحريمارسكماتمارسالصقرسهذ.أنيتبينومنه

بيناتقومكمابينهاالرابصةتقرمالأفعالمنبمجموعةياقومالكاهنأنبمعنى

لنتيجة.راالسبب

مرضمنالشفا.علىللحصولاخمينالدرا.الشخصيتناول،مثلاالعلمففى

والكتابةوالبخورالهمهصهمنمعينةبأفعالالساحريقومالسحروفى،معين

الخ.00000الدملإراقة

قطعةمماونوهومعهالكاهنيتناول:كذلكالأمريجرىالوثنيةالطقرسوفى

يحمَاجقدذلككلفى...ودمهالإلهجسدفيهليحل،النبيذكربويث!ربالنطير
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وقوتهالكاهنذهنيتجهوقد.معينةروحيةقوةإلى-وحد.-الكاهنمنا!امر

الذىإلههمعوالمصارعةوالمداوروالمحاورةالمفالبةمنمعيننوعإلىتلكالروحية

عليه،وسيطرةالإلهلذلكمجاصرةمايعتبرإلىطتوسهفىيلتوقد،بهيتصل

غيرلهملالور؟؟كلهذكفىالمتعبدونرأين.......بهومكرالهمخادعةأو

الساحرينجزكما،المراد)نجازعلىالكاهنبقدرةالإيمانومايسمىْالانتظار

كله.ذلكمنيبرأفإنهالإسلامأماالطبيبينجزوكما!

الكاهن.بهذاالاسلامأطاح

الله.معالمباشرللإتصالوحركهالفردضميروخاطب

سلكفىوالانخراطللهالانصياعمحضتعنىأعمالوإنصا.فيهولاطقوس

طاعته.

.(دعانإذاعUIدعوةأجيب!قريبفإشعنىعبادىسا!دك!اذا)تعالىيقول

(.بصيرتعملونبماواللهكنتمأينمامعكموهو)تعالىهـسقول
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القلبحضور

فىالعبادةفىلابدكانالواسطةوانعدام،الاخلاصتقريرفىتقدممما

الله.معالتلبحضورمنالاسلام

طه.014(لذكرىالصلاةوأقم)تعالىيقول

فيهماننسهيحدثلمركعتينصلىمن)وسلمعليهاللهصلىالرسولوسقول

ذنبه(منماتقدملهغفرالدنيامنبشىء

أخرجه.(منهاماعقلصلاتهمنالعبديكتبإنما)وسلمعليهاللهصلىرقال

.حبانوابنلنساشواداودوأبرأحمد

وابنارالبيهقىماجةابنأخرجه(مودعصلاةفصلصليتإذا)أيضاوقال

الحاكم.وصححه،حاتمأبى

أسبغتالصلاةحانتإذا)؟فتالصلاتهعنسنلافهالاصمحاتمعنويروى

أقومئم،جوارحىتجتمعحتىفقعد.فيهأصئىالذىالموضعرأتيتالرضر.

يمينى،عنوالجنة!قدمىتحتوالصرا!،حاجبىبينالكعبةوأجعلصلاتىالى

الرجاءبينأترمفم،صلاتىأخرأظنها،وراشالمرتوما!،ضمالىعنرالنار

......؟إ!(.لاأممنىأقبلتلاأدرىثموالخوف

عليهالمداومةأنفلاشكالعبادات!افةفىعنهلاغنىيكنوإنالقلبوحضرر

.الصلاةفىاليهاالحاجةماتكرنأظهرالعبادةأثنا.

والصوم،وشدةمجاهدةنفسهفىوالحج،للثهوةمخالفةففسهافىفالزكاة

فىالنيةبانعقادمنهالمقصوديحصلأنفلايبعد.الهوىلسصرةكسرننسهفى

ذكرإلافيهافليسالصلاةأما.بعدذلكعنالقلبانصرفوإنالفعلابتداه

الصراطاهدنا:الصلاةفىلقوكمعنىفاْىرقعودوقيامرسجور!ركوعتوقرا

الركوعفىيوجدالتعضيممعاشمنممنىوأحَأ؟غافلاالقلبكانإذاا!سصتتيما
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الكلاموحاصل)الاحياءفىالفزالىالاماميتول؟تنعلعماغافلوانترالسجود

عندالحضورالروحرمقبهمايبقىاقلوان!الصلاةروحهوالتلبحضورأن

بهلاحراكحىمنوكم،الصلاةأجزاهفىالروحتنبسطالزيادةوبتدر،التكبير

به.لاحراكحىكمثلالتكبيرعندإلاجميعهافىالفافلفصلا،مبتمنقريب

(.العوناللهنسال
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وباطنهالفعلظاهربينالربط

منفبهالابدوأنهطقرسالبستالاسلامفىالعبادةأنمنماتبينعلىبنا.

وباطنه.الفعلظاهربينفيهاالربطضرورةالواضحمنيصبح.القلبحضور

باطنه.عنالنعلظاهرفلايستفنى

ذئكوسنبين!.ظاهر.عنالنملهذابا!نلايستفنىالأهميةمنالقدروبنفس

-:التفصيلوجهعلى

تففلألاوالجسدينبغىوالثيابالمكانفىتحققهاأنوجوبمعفالطهارةأ-

رالتوبة.بالندمتطهيرالهفاجتهدوقلبكذاتكهوالذىلبكفىعنها

كيفبدنكمنمايظهرفضانحبتفطيةتحتقهأنوجربمعالعورةوستر-ب

ربك؟إلاعليهالايطلعالتىصرانركوفضانحباطنكعرراتمعهممرك

بيتجهةالىالجهاتسانرعنالرجهصرفهرإذالقبلةاستقبالوأما-ج

ليسوجلعزاللهأمرإلىا.ثامورسانرعنالمباصرفأنأفترى،تمالىالله

،هيهات؟منكمصلربا

فليكن،وجلعزاللهيدىبينبالث!خصمثرلهرإذ-قانماالاعتدالأماد-

يومللسزالالعرضهولفىتعالىاللهيدىبينالقيامخصرهاهناذكركعلى

القيامة.

!واككانفإن،اقبكيكذبهألافينبفىلسانكبنطقفإذا:التكبيرواْماهـ-

الهاقولكْيكونأنفيوصك،وكئرئه.إلهكاتخذتهفقداللهأمرصعليكأغلب

ذلك.فىالخص!!أعض!!وما.القلبتخلفوقدباللسانكلاماأكبر

ورجل.غافلوقلبهلسانهيتحركرجل:ثلاثةفيهافالناسالقرامةوأما-و

المعانىالىقلبهيسبقورجل،اليمينأهلررجةرهىيتبعوقلبهلسانهيتحرك

أمرهعنفلاتففل!ماققونهتنهمأنفينبفى.المقربيندرجةوهى،يتبعولانه

ولكل،وإحسانهمننهرذكر،أنبيانهوأخبار،ومواعضه،ووعيدهروعده،ونهيه
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الأمروحق،الخوفالوعيدوحق،الرجا.الوعدفحق.حقهالمعانىمذ.منواحد

السابقينأخباروحق.الشكرالمنةوحق،الاتعاظالمرعضةوحق،العزموالنهى

.الاعتبار

سبحانهاللهكبرياءذكرعندهماتجددأنفينبغىوالسجودالركوعوأما-ز

مستثمعراا!مجودالىتهىثم،لكأرحمأنهراجياركوعكمنترفعثموتمالى

أنكفاعلمللهالذلمرضعنفسكوضعتوإذا.والذلالاستكانةدرجاتأعلىأنه

فليصدققلبكفإذارق.تعودوإليهخلقتالترابمنفإنكموضعها،رضعتها

التكبرإلىلا،والذلالضعفإلىتتسارعرحمتهفإن،رحمتهشرجاؤك

رالتبح!إ.

والحيا.الوجلاذبكوأشعر.متأدبافاجلسلهجلستفإزاالتشهدوأما-ح

....صلاس!تقبلألاوخف.الصلاةالتقصيرفىمن

:الإحيا.-فىكلهذلكالفزالىالاماميشرحوكما-وأخيرا

.العبادةهذهعلىنفسهالانسانفليعرض

يتحسرأنينبفىناتهالذىالقدرفعلى

يفرحأنيصحلهيسرالذىوبالقدر

يجتهد.أنينبفىاخداومةرفى

البواطن:تقويمفىالظواهردور

الررحبصثابةيكونحيثالضاهرتقويمفىالباطندورعنيعبرماتقدمكانازا

صاحبها.علىمردودةالباطنعمارةمنالخاليةالأعمالشصبحوحيث،له

منها.الباطنتقرلمفىكذلكبدورهاتقومهرةالضااالأعمالأننبينأنبقىفقد

بذاتهقانمارحياممنىيحققذاتهحدفىهوظاهرهااعىأداصاأنذلكأ-

اليقين.وجهعلىمنكطلبلماوالتنفيذوالطاعةالامتئالهوممنى
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بهاوالترقيالفطرةمعالتوافق

كلهالاملامصاحةتفطىتكارأنهاالإسلامفىالمبارةأنواعتثعبمنلناتبين

قدمفيهيثبتلمامتحانبرز-الانسانالىموجهالاسلامهذاولأن-هناومن.

-:الآشالتحدىفىالامتحانمذاويمثل،الاسلامقدمغير

يتعارضأمالانسانطرةمعالمتشعبةوعباداتهتكالينهفىالدينهذاأيتفق

يعلندينفهواصلاالفطرةمعيتغقيكنلمإن-دينأق-الدينأنذلكمعها؟

النظر.منكثيرالىفحصهفىلانحتاج.الأمربدايةمنزيفه

التىهىالشيطانلهيصطنعهاأوالإنسانيصصنعهاالتىالزاففةالمباداتإن

الإنسانية.الفطرةمعالتناقضوقوعفيهايتصور

...معهااتفقتإذاأما

إذاللعبادةلاقيمةإنه.صحتياعلىأولىعلامةفتلكابهاارتغتبأنرزادت

النصردليفهتقدملصإزاالتكذليالاقيمةولحى.بهااخكئف!بيعةصعتصادمت

الحاصلتححيلمنفرعاقكرنالأخيرةالحالةهذهفىصإذ.جديدةنرصة

العبث.منونرعا

،الفرضإنقحققانياالاسلأمفىالعباداتفىنجدرهنا

الجمدمنالانسانشخصيةمكرناتبجميعالاعترافعلىتقرمابتداءفهى

الظاهربينأنفامنهفرغناالذىالترابضعلىتقومإنها.والإرادةوالعقلرالروح

الأمرين.منمزيجاباعتبارهالانسانفصرةمعوالتعامل.كليهماواحتراموالباخن

شيناالعباداتهذ.فى"لانجدوجدانصاحببفطرتهالانانيكرنحيثفمن

!رحامتتطيعأوالذاتمقتأورهبانيةفيهااب!،الاناناوجدانمىيتناقض

الخ...قاصمةممةأ!
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صيناالعباداتهذهفرالانجدجدصاحببفصرتهالانسانيكونحيثومن

ىأ-هو!إنما،سحقهأواضعافضيعملأر،الانسانجدمعيتناقض

مدعوفىولحو.الأخرىالخصيةبمكوناتأصوة.الهاماندةعلىمدعو-الجسد

إذارهه.الجنازةغسلالرالحدث!هارةمنبداية،لهوالاحترامبهالعنايةاطار

اثمفلاعادولاباغغيراضصرفحن)والتخفيفالمعذردرايةلهترفعاضصر

.(.وص!عهاإلانفساالهالايكف).(.اعيه

مايتناقضالعباداتوثتفىلانجدعقلصاحببفصرتهالانسانيكونحيثومن

كاهلاعرالخصاياحعلأو،الألوهيةفىالثرك!نابيزرقأو،العقلمع

ماحهمحنالبثرمرطبعهإلهصاءأوالثعرذد،صرتضءإالدإرامهأو.الذرسه

أوامرالعباددف!تكررأنتصالعتلمعلايتناقف!فانهوأخيرا.الخ0000العب!دية

...لالإمتثاخجردمص!إبة

اضيهاالناسفصرالتراللهخروحنيفاالدينوح!فمم)تعالىالهليفِ

.الررم002(الايعلعونالناسأكثرولكن.القيكلالديناكذ.الها-إتلاتبديل

يهردانهفأبرإهالنضرةاعريولددمرليكل)وصمماعيهالهحس!!الرحول-لقا-ل

(..يمجانهأرينصراتأو

(.اخفمثالعردينهأ-!وجلع!الهاإن؟قيلقد)الهرصتانر،يففى

يكادص!كأ!ضبه-عتالتنبهثبرسس!!!يهالهاصئرالطلرصصِر!ات

الفضرذمكلا"،تفاقفرلياماخرسرصنثجهاعىْوعباداتهلاصلامبيبتمد

وسئ!!ضيهاله)حس!!النبى.أثابيرِتإلىره!ثلاثةجا.أنهاحتيثافنر

ص!!النبىمقن!!أبتالرت،تفإليهاكأنهمأخبرراافماعبادتهعا-بلهت

فْص!!أناأما؟ا!همقال،وماتْخرذنبهصنماتاقدملهغفرقدوصئماعيهالها

النسا.أعتزلوأناالأخراوقال،رالاأفصرهراكأصوموأناأخرْ؟قالأبدأاليل

وكذاكذااقتماكبتأنتم:فقالرشماديهالهاصلىاللهرسولفجاه.اأتروفلا

وأرقداوأصلى،وأفصرأصرملكنى،لهوأتقماكمالهلأخشاكمإنىالهواأما؟

عيه.متفق(منىافيسسنتىعنرغبفمنالنسا.رأشزرخ

.اتخاصةاضهرتالفصرةمعالترافقهفاأجلومنرأخيرا
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نإوالتركيزالتحريكعلىالباطنمساعدةفىبدروهاتقومذلكبعدوص-ب

الطاهرةالانسانشخصيةجوانبكلتستفرقالصلاة-فىالجوارحْأعمال

والرقبةوالرأس.اليدمن:استثناءبفيرالأعضاءكافةوتحريكباللسانالقولمن

كل...والمفاصلوالأصابعوالقدمينوالساق.والنخدين،والوسط،والصدر.

عليهلتعودوالتذللوالخشوعوالامتثالالأربمنالباطنعمليساوقأولتك

مسالكوتسد،التمرد)غراماتعنهرتزيح،الحضورعلىوتعاونهباقركيز

إلىيخفونكانواأنهمالصحابةبعضعنوردالمعنىهذاوفى،الوسواس

أطلتإذاالوسرسةهذهإنالشيطانوسوسةبهانبادرقاتلينالصلاة

!؟للجوارحفعلإلىالمترجمةالإرادةغيرلساعتهايصرعهافمنبرأسها

كلها:الانسانبمجامعتوجهاتصبحهناالصلاةإن-ج

التعاونيتمثمفمن.جميعارالنعلوالقولوالجسدوالإرادةوالررحالفكرمن

جميعا.الجوانبهذهبين

آخر.دينفىالتكاملهذاعلىلاتوجدالاسلامفىللعبادةمزيةوهذه

معيتسقأمروهتا

لتكامل.واعللتفاا

علىتقوممختلفةجوانبصنعليهمركبةصبماةالفص!إ
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التيسير

توضيح،أوشرحإلىلاتحتاج،بارزةظاهرةالإسلامفىالعباداتفىالتيسير

الموضوعتشرحالوحىنصوصمنطانغةالتارى.أمامنضعأنفيهاهـسكفى

بننسها.

تمالى:ترلهجاءالكر3القرأنففى

البقر0185(العسربكمولايريداليسربكماللهيريد)

الحج.78حرج(منالدينفىعليكموماجعلاجتباكمهو)تعالىوقوله

ولنيسرالدينهذاإن)وسلمعليهاللهصلىقولهجاءالنبرىالحديثوفى

والروحةبالفدوةواستمينراوأبشرواوقاربوافسدلوا.غلبهإلاأحدالدينيشاد

.البخارىدداه.(الدلجةمنوشء

ثلاثا-قالها!اصتنصرن...هلك)أخرحديثفىوسلماعيهالهاصلىوقال

اصتعمقرنامتنصون:وقالالعبادةقىالاقتصادبابفىالنروىالامامذكره

التشديد.موضعغيرفىاصتثددون

:فقالالساريتينبينممدودحبلفْذا)مرةذاتاخسجدالرسولودخل.

عليهالهاصلىالنبىلف،بهتفاقتفترتفإذالزينبحبل:تالوا؟الحبلماهتا

عيه.متفق(افيرقدفترفإذانشاطهأحدكمليصل،حلو.:وسمم

أخذإلاتطأمرينبيناللهرسولماخير)عنهااللهرضىعانشةالسيدةوتتول

عليه.متانق(الناسأبعدكانإثماكانفإن.إثمايكنمالمأيسرهما

النبىمعأصلىكنت:قالعنهمااللهرضىسمرةبنجابراللهعبدأبىوعن

مسلم.رراه.قصداوخصبتهقصداصلاتهفكانتالصلواتوسلمعليهاللهصلى

فيهمفإنفليخففبالناسأحدكمصلىإذا)وصصلمعليهاللهصلىقولهومن

(4ماصاافيصرللننمهأحدكمصلىوإذا،الحاجةرذاوالكببيروالسقيمالضعيف
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وتسليمتوقيفالعبادة

.الشرعبهماجا.علىبالرقوفتزخذأنهاترقيفيةالعباداتبكرنالمتصود

وأ.نقصانأوزيادةأرا!بتداعفيهافلامجال،سواءحدعلىعند.والرقوف

.الثرعفىجاتهكذاأفهافىالثقةوراء!سؤال

حصةتكونخاذا؟خمسةأوأسابيعثلاثةولايكونشهراالصوميكونلماذا

ستين؟أوعثرينمنجزصاولاتكونأربعينمنجزصاالزكاة

نأ-العقاديقولكما-مايمنعهفليسالاعتراضاتهذ.بأمثالاعترضمن

مقدارهافرقالزكاةفرضتأوأسابيعثلاثةالصيامفرضلوالاعتراضإلىيعرد

وضعها.غيروضععلىالصلاةفرضتأر،لرنهأو

فيياالتحكيمالعقلمن"!موجبترتيفيةالأمرنهايةفىالأرضاعهذهإن

يرفضهاالتىمنأقوىحجهَالىيستندلناصعدلاصقترحالأن،رالتعديلحبالاقترا

خاذاإذ،رحدهاكينأمررعلىولايسرقدنيو!تنضيمكلاعىذلكينصبقوقد

وأستينأوأربعينغيرهافىوسكرن،خمسينماأمةجيشفىالكتيبةعدديكون

قرمعندالقرمىالعلمألواىْفىماخعنىرمزاالأخضراللرنيجملرخاذا؟،مانة

أخرين؟عندالممنىهذالفيرمجعولوهو،

منالعقلالىأقرببهاالتسليميكرن،توقيفيةأسبابصنالنهايةفىلامناص

.()17فيهاالمجادلة

علىالمشتملةهى-سابقابيتاكما-شرعاةاخعتبرالعبرديةكانتوكاهذا

التسليمأنهنانبينأنجديراكانلفيرهلاوتمالىسبحانهللهالإرادىالتسليم

-:نوعاناخصلوب
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ثجرفيعايحكحوكحترمناتلاية-بتفلا)1.\مرقاكينىالهالحككلتسليم

(.اتسيماايسعواوقخيتمماحرجاانفسهمفرلايجحواثمبينهم

لمنيعايكرتإنعاوهر1!القخ!ا،بالتدرالرخماأى،الكونىلحكمهوالتسيما

عمرتولمنأخذاالابتلا،بضمهىأخر!باْحكامودفعهبمنازعتهالعبديأِمر

....(الهقىرإلرالطاقدرمىأفر)عنهالهارضى

-ةهامةأمورايعنىوالتس!م!

الرحر.تعارضشبهةأيةمنالتخصا-أ

اْلأصر.تعارخسشهرةأيةمنالتخحسا-ب

.القخاءتعارت-إراددأيةصن!التخها-بم
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التفيم

فىمحصرررفإنهاالأصلامفرالعبادةخصامْص-توالت!يكلاقيفالت!كان!إذا

وهر-التذبعدوا.،نان،الكانىالهاحكمأوالأمركأالهاحكممنمايتبيزقنظ

مام1اْإلريخصاأقمن،مفا---ْبيناأنصبه!كعااقببحخمهروالعبادةيمارس

التنهم.خضوة

يعمل،أومايترلمْشىالتنغملهلايحصلولكنالقبحضررريحصلقدأنهزلت

ادهـحرتبةأأخرأمرفذاك

اففضمعنىءثاا!يتحركواتفولكنه،والععلالففامه!حاخراالقبايكوقتد

باشنهم.داختحمرهرالحركةفغذهوإذن.العطأو

خاصيةشتستمْة.اْ،صلامفرددالعبخصسْه!ص!دتيتةفاحيةرتت

بياثالترقر-لعقلااعريهصحت!رهر-لنصردامهافهِالرِ

لب"فا--اتيتفا؟ءمفاوهف

ردص.الملاةأثناءفراخحصيفبعبالصيفمعان--كو)الفزالرا"لا!ءيتإل

نااعرالحملاةكانتجهالِهـاومنأ.تبل--شهاضىءبفبهخحرفي!!

.اخن!ِالفثاءعنتأهية!رتَ

.دالبذ!د(دوالحكبالحبراصتيعنرا)لرتيقرل

ع!-تنهرالحمكةإن)ريفءل

لمن!ب-ا،-(سحنعهتت

يعدكل!الهاكبالهولذكر.اخنكرالفثاء

تاحيةمنالنكرإدهـ)نهه-انقباحخموربص-اضفههاالريادفكماالفالسبباِ

بمخسيقرلأخرخ!ا!احيةمنالهازكرع!-مفلالتىاصرالخرم!اد،قصكل،
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يد!تمنمتلإلاموادهابقاءمعالخواطررفعفىيشرعمنومامثل)الصالحين

؟...(جلد.فىمادتهءبتامعجربهينقطعفأنى،وبرهعلفالأجربالبعير

غيرها.ضينحبوإنماالصلاةعلىالتفهمولايقتصر

عبادةهىمالىتصرفأنهامعالزكاةأنيفهمأنيمكنه-مثلاالزكاةففى

محبربللموحديبقىألاالتوحيدتمامشرطلأن-مثلا-التوحيدبمعنىتتصل

كلمنالمحبوببمفارقهيمتحنإنماالسانباوالتوحيد،الصمدالواحدموى

أكثرماهوالزكا-فىيبذلبأنعملهيتضاعفهناومن.الأموالومنهالهاماسوى

منالتخلصحيلسستثنع.الوتتقبلالمبادرويراعى،الراجبالتدرمن

..والإقتدا.القشىفىترغيباالجهرفىيرىأنإلاالإصرارويراعى،وجوبها

،كبيرةلهبدتمهماالعصيةيستصفروأن،باخنزكاتهينسدألاذلكبعدطيهثم

نأبعدالصدقةبهتزكومنلصدقتهيصباوأن،وأحبهأجود.مالهمنينتقىوأن

الثمانية.الأصنافعموممنيكرن

.العبادةهأدافىاخستهدفبالتفهميفيضاهامثالالتذ
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والهيبةالتعظيم

والتفهم.القلبحضورمنأعلىأمرالتعظيم)ز(

معرفتين:منيتولدوهو

لايعتتدمنفإن،الايمانأصولمنوهو.وعضتهاللهجلالمعرفة:احداهما

لتمطيمه.النفسلاتذعنعطمته

بالخانق.مربوباعبداوكونها،ثاْنهاوقلةالنفسضعفصعرفة:ثانيتهما

ترلتفىالأخرىعنلاتفنىاحداهماحصرلإذالمعرفتينامتزاجمن!لابد

فتأمل.التعضمأ

الخرفمجردليستوهىامنهتنشأكانتوإنالتعضي!علىزافدةوالهيبةإب(

مصدرهخرِففالهيبة،مهابةفلايكرنالخسيسةالأسبابمنالرًيخافإذ

مشيشْهوننوذالهابقدرةاخعرفةصنكسهِللنفسحالةهرأو.والتعضيمالاجلال

.شىءصلكهمنينقه!لموالأخرينالأولينأهلكلررآنهافيه

والهيبة.الخثيةزادتوصرعهفوحمفباللهالعلمزادركثما

إنىواللهأما)وسلماعيهالهاصلىالرسرليقول.القرببزيادةاصهابةوْ!تقل

وماتأخر.ذفبهمنماتقدملهغفرقدالذ!رهه..!لهواْققاكماانهلأخئاكم
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لحياءواءلرجاا

،اضوكامنثلكامعطمصتفكم،والهيبةالتعضيماعىزافمعنىالرجاءأ-

راجيايكونأنينبفىوالعبد.مثربتهلايرجوولكن.سصوتهيخافأويهابه

عزالهلصف:معرفتهمعارفثلاث،الرجا.وسبب.وجلعزالهابثربعبادت

ففسهفقرومعرفته،اببالثربرعدهاللهصدقومعرفته،وكرمهملكهوسعةوجل

لامحالةءالرجافيهانبعثكئهتلتاليتينحصلفإذا.مولاهلكرمالدالْمواحتياجه

وتولهمبالتتصيرالثعررلنين!اْإذماتتدماع!زالْدشعوروهوالحيا+ْ-ب

تعالى.المهاحهتبعضيمالقيامعنبعجزهوالعلص،الذنب

الحضالىاميمياوإخلاصهاوقنةوأفاتهاالننسببعيهِاخعرفةصتينمثأكما

دتتوإنالذبارخضراتالسرضلىمصعتعالىتنهالعلممنينثْثمالعاجل

وخنيت.

ثعبةوهو!الحياءحالةفيهاانبعثالعبادةأداءفرحصمتإذااص!ارففىرهف

لإيصتاْضعبص-
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التخلق

نإ)تعالىيقولالحسنةبالأخلاقبمجاهدةإلاكلهاكذفىالعباداتوا،تتم

(.والمنكرالفحثاءعنتنهىالصلاة

الرسوليقول،وانتيا.بايةالتخقحركةمعالعبادةحركةتتساوىهناومن

رواه(.التانمالصانمدرجةخقهبحسنليدركامزمنإن)وصلمعيهالهاصلى

.داودأبو

:تال؟الجنةالناسمايدخلأكثرعنوسمماعيهاللهص!!اللهرمولرصنل

صحي!.حسنوقالالترمذقرراه(.الخلهتوحسناللهتنور

وكرهتننتافرماحاكوالإنم.ان!إ!حصتالبر)وسلمعليهالط)ص!!رمترل

عيه.متنه!(الناصعيهيصث!اأن

اقرصذخارراه(اخاتاأحسنهمإيصانااصزمنهبأكمل)وسلمعليهالهصسربفر-ل

صحي!.حسنوتال

القيامةيوممجساامنى،أتربكصلرأحبك!إن)وشمعيهالهاحسى-يتاول

الثرثارتالقيامةمبِسنىوأبعفكمإلىأبفضكم!إن،أخلاقاأحاسنكم

صحي!.حقوقالالترمذكماررار.(واختنيهقونواختثدقرن

وأن،الأخلاقصنضصانبفيرالعبادةلاتحقيهتأنهيتبينالأحاديثهذ.رمن

قدكنتإنحقاالعبادةأديتأنتفربالثتااعيكيرجكل-الأخلاقأف-ففها

بكاللهأرادإناْلاْمريىاعىباخ!اصبةالرامةاننستااعيتفتعرد،هراضأديتها

.خيرا
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اللهال!الشووتلبية

يتحركأنلابدكانبالشعورمميزابالإدراكمونداللهمخلوتاالانسانكانخا

لقانهالىولكن،فحسبسواهالذىخالاقهمعرفةإلىلا،!بيعىشوقباطنهفى

إليها.راجعاأوالعبادةطريقيكونأنإلا1ا\مربنإلىطريقلهوليس،التكذ

وأظير،منهتقربهأوالإنسانامصلوباعىالحصولنىتسهمإجمالاوالعبادات

المتكررةالدانبةمحارلاتوهىالمومنسراجفيى.دالصكهىذلكفىالمبادات

السبيل.هذافى

الاسلامثريعةأنإلاالبابهذافىالعباداتأظهرهىالصلاةأنمنربالرغم

الحج.فىأخرفذاباباالانسانعرمظأمامفتحت-الفطرةشريعةوهى-

ببكةللذحَأالناصرضعبيتأولإن)اشاسا"لأرضيىضالبيتاللهوضعفث

.القاءباجديرالبيتقصدمنرإن!.العاخينوهدخماصباركا

بزيارةالاحتفالففيمإذن!الاتراردارإلىجلمهالهلاقاعت!أننعرفولكننا

؟الآناالبيت

.موعودليوموالتحضيروالإذكاهبالوعدا.لافانمثاعرالحجيعالجهنا

يص!ولكن،اس!كوناالهابيتهرالحرامالبيتأنقصاطببالايخصرالمسلمإن

،لقاءإلىلأشواقهمتحريكايقصحرنه،اصتحسردالهبيتأنهببالهيخطرأن

.الآخرةالدارفىبثررصهإلالايتمأنهيعرفرن

قصاي!تلموهو!السمكنمعنركلمنتمامامجرداالبيتكانهفاأجلومن

خالص-تجريدمهوإنما.امتارْلالانبرالكانناتمنل!اننالتاريضف!مسكرنا

.دعرِمابمفر-الطبالاقاءالتحمد
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فىوسلمعليهاللهصلىمحمدبقامعملأولكانالتجريدهذاأجلومن

كلإزالةهووانمااالعمرةهووليس،الحجهوليسمكةفتحبعدالبيترخوله

حوله.منالمشركونأقامهاالتىالوثنيةمضاهر

مادىشكلالىقطمِنتسبلمالكمبهبناءمنموضعهفى..ا!اسودالحجرحتى

فىقطتاريخلهيذكرولم،اصعبودةالرسوممنرسمالىقطينتسبولم،معين

يعلن،مجردحجرهوأو،حجرمجردهووإنما،خارقأومكرمةتحقيق

ايا.باستلامهموتتحقق،(ولايننعلايضر)أنهالحجفىيستلمونهوهمالمسلمون

العبوريةبذلكفتتحقق!للامربالانقيادالعبوديةتحقيقوهىألا:الحجمعانىقمة

فىاللقاءلحفلاصتعدادا،الحجهرالذىالشوقحفلفىوحد.للهاقامة

.الآخر-الدار
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المحبة

لهالهامحبةأوالهمحبته-عبادتهفىاصحبةيتثعرلكىاخسلملايحتات

منجوف!اف!عوربهذاتتهذاتأرالنرعمذامنافسفاتأونطرياتإلى

....بالص!إأخرفىالفحوصْ

منذالثعورهذابداياتننهمنيجىإنه،زالتمنالع!اعىالأمرإنا!،

.البابمذا-تا،يدخلمناومناا!لأولرالحضةا

صتاعضماحسانوأحَمااليهاحمحنصنحبضمجبولةالقاإبأر.زالتبيان

ويعام!!بنعمهيحدهرهو!باحصاصعبدهيبارزد:ضبداعىاخعبودإحسان

عنه،دهمربِ،اخترقبين،أعدايهخمفاتمنسحنضه.صترهعليهريبلبلضاف

!6...المعاحصمقارفتهادسمصغالتذكلشوهه.وبينهبينهمويحهلي

كليهمامن)-احمدا"لامامبمسندجاءفيما-وس!إاأعيهالهاحشىالنبىيف-ل

اتيكه.تعاج!ْأنتنهتواخلزنكة.أدماب!يفر.أ%رب"يستأذا!الب!5ِإ.لا

كانإ-،ا"لأرف!صتأفتإدبهأضم!ناضتخمااثخهليفِترالىرال-ب

-إ-وجكلررت-ش-فعت.رإلرْفمنرفتكانق؟،بنككلثكصعت

عا.ذرامنهتقربتشبرامنىتدبرإن.اتبتهشلااراشأتوإن،اقبتهليلزنرأت

اصتغقِشوإن،إليههرولتإلرمثىوإتاباعا!نهتنربتتراعامنىتتربنو

جردامنىأعصمثن.عيهتبتخ!تاب!إ!،اقشهأاصتفالنىوإن!لهاستففرت

فىهمأكةوأنا.3العضايبارزرننىيبيفثقضبت6ال!-ييارالج!وأناوكرما

اجس11تركومن،بعيى!تستيتهإلرأقبلمن.فرثهمأعىوأحرسهمجعهمثف

أردتسراد!اأرادر-تاانحدبلهألنتقروقربح!لرتصرفمناخزيدأضصيته

هـيريد.

لتر.مبألحلذكركماأهل
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.زيادشأهلثكرفوأهل

استى.يأهلصاضىوأهل

رحشى.منلاأقنصممعصيتىرأهل

اصيرلحملاْبافايبأبتيبم،اصبيبهمفأناابهيتهلموإناحبيبيمتنااتابإن

(.)خ!ايب-

؟التإصْب-معيبىأائحبءاتهذا،ي!تفكيفْ

تتالقر-لالرلانارويمفْ

.!؟وانتياءروسصابدايةالاصلام

!فالعبادةخحاسْه!تصالحبتصة
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الرابعالمبحث

الاسلاميةالعباداتأثر

اخسلمحياةفى

أثرعنكلامايصبحالواقعنىلأنه،يعئولالإصلامنىالعباداتأثرعنالكلام

جوانبكلقشكلعبادةوهرعبادةكئهصميمهفىالاسلاملأن!نفسهالاملام

.الوجرد

أكثرتكونالآثارهذهمنمنتقاةطانفةعلىكلامنافىنقتصرفسرفلهذا

منالآثارهذ.فىنتحدثو-فاصباشراوأثرهاالعبادةبيعنىصلةماتكون

للانسانالعبرديةكمالتحقيهت

للانسانالدحىالرجودتامميد

الهدايةلأنرارالتعرض

الصلاةعنتنعكسالتىا"لاجتماعيةالآثار

اصاليةالعباداتعنتنعكمىالتىالاجتماعيةالآثار

الصومعنتنعكمىالتىالاجتماعيةالآثار

الحجعنتنعكسالتىالاجتماعيةالآثار

الدنياالحياةفىالبلا،بعضمنالنجاة

اخوتحراجهةالتحضير

.الآخرةفىوالفوزالنجاة-
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العبوديةكمالتحقيق

علىوخفاللهلأنوذلك.العباداتطريقعنللانسانالعبوديةكماليتحقق

فيها.لعقولهمحجةلاأعمالاالعباداتهذهفىعباد.

التوقيفخاصةفىالأعمالهذهلبعضامممةالىأشرناأن!سبقوقد

والتسليم

الركعاتعددفى؟الصلراتعددفى؟التيممفى؟الوضوءطريقةفى

مراتعددفى؟الحجأيامفى؟الزكاةأنصبةفى؟الصيامأيامفى؟واالسجدات

الأممةوعث!رات؟السورفواتحتلاودفى؟واخررةالصنابينالترددفى؟المحواف

،ابتداءوحجتهالعقلتقديرمنمنبعثاعليهالاقداملايكرنعملكلمنالأخرى

منالامتثالرقصد،امجرداالأمرإلىيرجعأنهفيهالأمرقصار!يكرن!إفما

.الامتثالاواجبأصرانهحيث

...(ورقاتعبىااحتابحجةلبيك)

تحققفقد،للهالعبرريةكمالللانسانتحقه!إزاأنهفقررأنهنابالذكروجدير

.4استثنابفيرماعىاهلكلبالتسبةالحريةكمالله

لايتفقتيهف!بتلقىالمصاتةااالحريةمزاعمفىلانسانباْنقىالتىالنضرياتإن

.قدراتأراصبيعتةأرفصرتهمع

ته.فص!إوتشوهقدراتهفيهتقمعاللهلفيرريةبالعبهالانسانتكبلالتىتأوالسمصاا

فىإلاذاكرليسرالمبوريةالحريةبيندقيهتازنتِصتلابدكانهناو!ن

وحدهالهوالعبوديةالاسلام

للهكاملةصحيحةعباِدية
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اله.اماتكلعا-احةكاصحيحةوحرية

خلافاعىأعمالهتكرتبأننجاتهربطتللانسانالهاشريعةإنوالخلاصة

،الانقيادسقاعىع!لهفىفيتررد،الشرعبزمامهراهيكر-نأنأو،هواه

هوحيثمنا"،نسانكمالوهوالعبوريةكماليتحتتالتوبذ،ا"،ستعبادومقتضى

له.مخلوق
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للإنساتالروحىالوجودتأكيد

الأصيل.الروح!برجودهوعيهللانسانتعيدالعباداتإن:بإجمالالتوليمكن

الأعلى.بالملاأنسهلهتميدكما

بفيروتكمهإذنبفيرمولاكاعستدخلأنث!ثتإذا)..التابعينبعضياقول

فإذا،محرابكوتدخلوضومكتبغ:قال؟ذلكوكيف:قيل.دخلتترجمان

(.ترجمانبغيرفتكلمهإذنبغيرمرلاكعلىدخلتقدأنت

اخلكبابيبلفكوالصومالطريقنصفتبلفكالصلاة:العزيزعبدبنعمروقال

عليه.تدخلكوالصدتةا

كاننبانهالإنسانذاكرةتنشيصف!:هنايتمثلالعباداتالأصاسىالأثرإن

وجودالهباْن!تذكيره.وشهواتهالجسدمصالببمصالبهيتجاوزررحىوجردنو

الزاشل.الدنيوىوجودهمطالببمطالبهيتجاوزباقيا

مطالباخسلمفيهيأدحَماالهايدىبينوقوفالتكونالصلاةجاصتزلكأجلومن

الط.باامستمرةالصلةفىالررح

لهذهأحَما-لهاوعزا،.الرو!يدفىالسلصةلضعإعارةليكونالصرمرجا.

.بهراهفيهاالتصرفاعىجروْخاخاالتىالجسدعن-السصةا

ملكاالجسدظنهفيماالتصرفبحهتتقرمأنللر!حأنتداباالزكاةرجات

.امالوهولث!هراتهخالصا

بمثاهدتقفوأنالأنبياءتاريخنربسياحتهاتتومأنللروحدعرةالح!رجا+

التيامةمبِماهدعتباتاعىالح!
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العطاءومنحالهدايةلأنوارالتعرض

قوىسبباهـتكاملاوجههاعلىخصرصاوالصلاةعموماالعباداتأدا.إن

فىربهإلىمايكونأقربوالمرءلاسيما.القلبفىالهدايةأنوارلحصول

(.واقتربواسجد)السجود

والمصلين:الصلاةعنجاءالقدسىالحديثففى

شهواتهوكفلعصمتىتواضعممنالصلاةأتقبلإنما!يصلىمصلتكلليس)

ورحماالعريانوكسا،الجانعوأطعممعصيتىعلىيصرولم،محارمىعن

عندىلأضو.وجههنورإنوجلالىوعزش:لىذلككل،النريبوأوى،المصاب

الثمس.فررمن

فأعصيهرشالنى،فا!لبيهيدعرنى،نوراوالطلمة،حلمالهالجهالةأجعلأنطن

كمتلعندىمثله،ملانكتىوأستحفضه،بقربىأكره،فأبرهعلىوسقسم،

ايمى.الدرواه.(حالهاولايتفير،هاثصلايمس،النردوس

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالأنهعنهالهارضىهريرةأبىوعن

يقرل:

منيبقىهلمراتخمسيومكلمنهيغتسلأحدكمببابنهراأنلوأرأيتم)

الخمس.الصلواتمثلذلك:فقال.شى.درنهمنلايبقى:قالرا؟شى.درنه

عليه.متفق(.الخضايابهناللهيمحر

رمنحالهدىلأنوارتقبلامايكرنأكثرفيهايكرنللقلبحالهذ.أنولاشك

.الرباشءالعصا
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(4)

الصلاةعنتنعكساجتماعيةأفار

كارهرن.لهوهمإمامتهمأرقوملرناصةيتقدمألاايسلمبتملمالصلاةفى)أ(

أفضل.أنهيعلممناعى-الامامة-أوالرناصةشنفسهيقدمألايتعلمكما

الرناسة.5!أوالإمامةهذهلهصنتكلمااخسنوليةتحملإلىالمبادرةوشلم

.الصلاةفرالإمامةأحكاممنكهالتنذ

الآبق.العبد:رسصغمصلاتهملاتجا!زثلائة-ص!وعيهالهاصلىويقول

اترمذىأخرجه.(كارهونلههمقرماأم!إمام،عئهاساخصونجهاوامرأة

.حبانابنوصححه

قيادتهم.فربالنا-!الرفقالراعىيتعلمكما)ب(

البقرةمرروةفقرأالعشاءبالاسيصلىعنهالهارضىجبلبنمعاذكانفقد

اعيهالطاصلىاللهرسرلالىالأمرابمغاذمالنفسهوأتمالصلادمنرجلفخرج

اسمبسبحصليتفلو؟أنتأفتان6أنتأفتان؟أنتأفتانيامعاذلهْتالوسلم

الحبيروراطتيصلىفإنه!يفثىإذاوالليل،وضحاهاوالثس.ا"لأعلىربت

وأحصماجههـابنوالنساسْومشمالبخارىأخرجه(.الحاجةوذووالضعيف

وغيرهم.

منالكثيريتعلموناخملمينفإن.اامإمكرنهمنذلكانسلميتعلموكما)تً(

مأمرمين.كرنهم

فإنأمينالإمام!وسلمعليهال!هاصلىيقول،والانتصامالإلتزامايتعمونإنهم

صحيحه.ف!البخارفرراه(.فاسجحواسجدفاركعراوإذاركع

الهصلرياقول!الامامأوالرنب!اختيارحسنفىمسنرليتهمبتعمونكما
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خياركم(فقدمراصلاتكمتزكراأنأردتمنإن.الهاالىوفدكم)أنمتكمإصلمعليه

الاجتماةآداب!يتعلمون.والبيهقىقصنىالدارأخرجه

فليغتل(الجممةمنكمجاءمن)وملمعليهاللهصلىيقول،النضافةمن1-

ومسلم.البخارىأخرجه

صتوقىالجممةيرِمأخافرهقلْم)منوسلمعليهالهاصلىياتول،الزينةومن2-

الصبرانى.اخرجه(.مئلهاالسو.

من)وسر!اعيهالهاصيااللهرسوليقرلالاجتماعمكانالىوالبكور2-

الذحَماالحديثأخرإلى..(بدنهقربف!نماالأولىالساعةفىالجمعةالىراح

وغيرهما.ومس!البخارىأخرجه

أنهملموأعيهالهاصلىالهالرمرلحديثففىاسوالج!إالدخولواْداب4-

يارصولترنىلمأو:؟قالمعناتصلىأنمامنعك:الجممةمعهصلىلرجلقال

.(وآذيتتأنيترأيتك)وص!ر!عليهالهاصلىفقال.الله

داودابوأخرجه.الرتاببتخصىالحضهرررأزيت.البكررعنتاْخرتأى

والحاكم.هووصححه،ماجةوابنوالنساسْ

أعيهْالهاصسالمهارصر-ليقرلافالصفرفىالانتضامأدبومن3-

إخوافكمقببئولينواالخئلوسدوااالناكببينذوارطالصافرفأقيمرا)اسهو

قصهصافاقحعومن،الهاوصهصناوصلرمن،الثصانفرجاتوالاتذرواا

صحيح.بإصنادداردابررراه(.الله

)مامنوصئمعليهالهحسلىيقول،.الجماعةالىالانتما.قيمةويتعلمون)ر(

فعليكم،الثيضاناعمييماستحرذالاالصلاةفيهملاتقام،و.لابحو،قريةفىثلاثة

حسن.بإسنادداودأبو3ردا(.القاصيةالغنممنالذنبياكلفإنما.بالجماعة

والتدقية/هميتهبئوالعوراقتالِمتابمةيتملمونرغيرهاالصلاةفىوهمهـ-

.وانتها.واستمراراابتدا.فيه
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5()

قنعكسالتىالاجتماعيةالاَثار

الماليةالعباداتعن

وأن،المالفىبوضيفتهالرعىالىتردهبأناطسلمفىالماليةالعباداتتؤشر)1(

ب!ثحروصه.اللهعننانبالعبدوأن.الحقيقىالتاظهرالها

تثاءممناخا!وقنزعتثا.مناخا!تؤقى.!"1التمااللهمقل)قعالىيقول

قدير(شىءكلعلىإنكالخيربيدكتثا.منوتذلتثا.منوقعز

.(.ائتينالقوةذوالرزاقهوالهاإن))قعالىولتط

يننقفيماحتىالمالدبأنهالشمورعنهتنزعبأن.الاليةالعباراتفيهوتزثر21(

وعياله.نفسهعرماله-ت

ولدكأطعمتوما.صدقةلثفهانفستاأصمتما)وصس!!اعيهاللهص!!يقرل

لكفهواتخادأطعمتوما،صدقةالتفهوونجكأصتوما،صدقةالتفهر

يجعلهافلاالصدقةثوابينالشفسهعلىاصنفؤكأنفإذا.البخار!رراه.أحدقة

؟اذنأمالاصاحبهوفمن؟ضيهاصتصدقهرا.\خرقالناحيةمنأنهيدركالتز

تعالى.الهاإنه.غيرهانهلابد

رأ،ونقصازيادةالانغاقفىسلصتهمنبالحداصاليةالعباداتفيهوتزثر3()

..وتبذيراوإصرافاتقتيرا

كفورا(لربهالثيصانوكانالشياصيزإخوانكانوااصبذرينإق)تعالىالهيق!ءل

ا!سرا..ا27

76(قواماذالتبينوكانيقترواولميسرفوالمأننتواإذاوالذين)!سقرل

الفرتان
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يدهاليهاتمتدكانتاقىالمصادربعضبإغلاقالماليهَالعباداتفيهوتزثر)4(

.الماللتحصيل

كنتمإنالربامنمابقىوذروااللهاتقراأمنواالذينايهايا)الربابابفتفلق

روهـسفلكمتبتموان،ورسولهاللهمنبحربفأذنوا،تفعلرالمفإن.مؤمنين

.البترة97(0ولاتضلمونلاتصلمونأموالكم

أموالهم.فىالتصرفباب4السفهاعلىتفلقأو)5(

واكسوهمفيهاوارزقرهمقبامالكماللهجعلالتىأموالكمالسنهاءولاتؤتوا)

.النساء5ممروفا(قولالهموقولوا

أموالكمولاتاكلرا)بالبا!لعليهاالحصولبابالأموالجاسعلىرتفلق)6(

رأنتمبالإثمالناسأمرالمنفريقالقكئراالحكامالىبهاوتدلوابالباطلبينكم

البقر.188(0تعمون

المحتاجينحاجةلسدواسعةأبواببفتحالمجتمعفىاماليةالمباراترقؤثر)7(

لايملكرن.مصن

المعارنً.35(0محرومراللسانلمع!ومحهتأمرالهمفىوالذين)

عنداجرهمفلهموعلانيةسراوالنهاراليلباأموالهميننقونالذي!ت)تعالىريقرل

.البترة274(.يحزنرنوْلاهمعليهمولاخوفربهم

مناد!بفليعدفضلظهرلهكانمن)وسلمعليهاللهصلىالرسولرمتس!

مسلم.ثا.(.لهلازادمنعىبهفيعدزادفضللهكانومن.لهلاضهر

طعامقلأوالفزرفىأرملواإذاالأشعريينإن)العرببعضمادحاوقال

منهم(راْنامنىفهم،بالسويةواحدثربفىعفهمماكانجمعوابامدينةعيالهم

عليه.متفق

حْصوصا:الزكادمناصسلمرنوبتعلم)8(

فىالآخذعلى.إذمالمنيأخنرنفيماوالاثشباهالريبةصواقعيجتنبواأن-

فلايأخذالدينبفرامةمايأخذ.كانفإن،ائباحاصقفارإلايأخذألاالزكاة
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أجرعلىلايزيدالزكاةجمعفىبالعمالةْمايأخذهْكان!ان.المباحاخقدارإلا

علىيزدلم(السبيلابن)بالسفرمايأخذهكان!إن.أبىزيادةاعص!!وأنالمثل

وإن،.خاصةللفوناليهمايحتاجلاايأخذلمغازياكانوإن.الركوبرننقةالزاد

عنه؟مايستفنىفيهاهلوكتبهوثيابهبيتهاثاثإلىأولافلينظربالمسكنةأخذ

غرملذىأو،مدقعفقرلذطَإلالاتصلحا!لةإن)وسلمعليهاللهصلىيقول

مسلم.رواه(.موجعدمأو،مفطع

توسعدونلحاجتهالصادقوتاقديره.للهمراقبتهإلىمركولكلهذلكفىوالأمر

أفضل.التضيقإلىوالميل،فيها
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(6)

تنعكسالتىالاجتماعيةالاَثار

الصومفريضةعن

بأخلاقالصانميتخلقعندمافيهيعيشالذىالمجتمعفىالمسلمصومليؤثرل!انه

الثهو.قضا،عنوالفرجالبطنكفعندفيهولايقفالصوم

الاساكعلىالصوميربيهاالتى:الإرادةثمراتمنالتذمنماينعكسواْول)1(

الدنياالحياةهذهسلصاتمناسصةكلعنهاغابتوإنالذاتومحاسبةالنفسبزمام

.تهاوتأوسلطاتهتفككتوإنالمجتمعمبنصإالتمسكفىمرجماالاردا-هذهوتصبح

اخباحفىالنفسحقعنالتنازلفىالنصامأوامرلتلقىقابلةالإرادةهذ.تمببحكما

.الحرامفىبحتهاليسعماتباعدهاعنفضلا

عنالنسانكفم!تالنفساعيهالصوممايربىاخجتمعهذاعلىينعكسثم)2(

النصرةعنالبصرركف.وامراهوالخصومةوالجفا+والفحشوالنميمةوالفيبةالكذب

يحرمقولهمايحرمبأنعملا.مكررهكلإلىالإصفا.عنالسمعوكف.الحرام

عمرما.اليهالإصفا.

.اخكار.وعنوالرجلاليدمنالأثامعنجميعاالجر)رحوكف

.وغير.الافطاروقتالشبهاتعنالبطنوكف

الحلالعنالامتناعمنالثهوةاعيهالصوممايربىكذلكالمجتمععلىوينعكس3()

أبفضرعاهمنفما،جوفهيمتلى.بحيثالافصاروقتالحلالالطعاممنفلاي!متكئر،

تداركإذاالثهوةقيرالصوممنيستفادهـكيفحلالمنملر.بطنمنملؤ.اللهإلى

يزيد.وربمانهارهضحوةمافاتهفصرهعند3الصا

وسيلتهإذاالشيصانقهرمنبالصرممايحصلكذلكالمجتمكلعلىوينعكس)4(

بينالتصارمصريقمناخجتمعفىالفساديحصلوإنما،قمتوقد.الشهوات
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(8)

الدنياالحياةهذهضالبلاءبعضمنالنجاة

منآساسىوجزء،مفروضونصيب،مضروبقدرالدنياالحياةهذهفىالابتلاء

.السراًعلىرقيهوعملية!خلقهعمليةفىأساسونسيج،الانسانحياة

منالذينفتناولقد؟.لايفتنونوهمآمنايقولواأنيتركواأنالناسأحسبألم.)

.العنكبوت1-3(0الكاذبيناليعمنوصدقواالذيناللهافيعلمنقبلهم

فيدخل!إذن،وممارصةفعلولكنهقبدلا،أواصشعداداأوفكرةليسالإيمانأنذلك

ارتقانه.صصيمفىيدخلكما.تكرمنهصحيمفىالبلا.

تقرموهنا(ترجعونوإلينافتنةوالخيرونبلركمْبالشرالموتذامْقةفنسكل)

البلاء.هذاتصاريففىبحورهاالعبادات

نوعا-اخشاقةبعضمنعليهتحتر!وبماتكاليفباعتبارهاذاتهافىهىكانت!إذا

والوقايةألرانهمنالتخفيففىمؤكدبحررتقرمالهامنوبرحمةأنهاإلاالابتلا.من

أحداثه.بعضمن

!إنها،والصلاةبالصبراستعينواأمنواالذينأيهايا)وتعالىسبحانهاللهيتسل

.(الخاشعينعلىإلالكبيرة

كربتهتكثفوأندعوتهلهتستجابأنأرادمن)وسلمعليهاللهصلىويقول

أحمدرواه(معسرعنفليفرج

(.الهاويعئمكمالهاواتاقوا)تعالىاللهويقرل

رواه(الصوءمنبابامبعينتسدالصدقة)وسلمعليهاسهصلىالرسولرلجول

الصبرانى.
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أدمابنهنليجر!االشيصانإن)وسلمعليهاللهصلىالرسرليقول،الأفرادشهوات

فلايرفثأحدكمصوميومكانإذا)هـ!قول(.بالجوعمجاريهفضيقواالدممجرى

اعيه.متنق(صالْمانىفليقلقاتلهأوأحدسابهفإن،ولايصخب

عباسابنياتولالكرمفيضمنبالصوممايحصلالمجتمععلىوينمكس)5(

مايكونأجودوكانالناسأجودوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان:عنهاللهرضى

صاثمافطرمن)وسلمعليهاللهصلىاللهرسولويقول،عليهمتفى.(رمضانفى

حديثوقالالترمذىرواه(.شءالصانمأجرمنلاينقصأنهغيرأجرهمثللهكان

صحعح.حسن

(7)

تنعكسالتيالاجتماعيةالاَثار

الحجفريضةعن

القيامعندفلايتوقفالحاجقلبفىمعانيهتتغلفلعندماالاجتماعيةالحجأثارتضهر

ومنىبالمزدلفةواخبيتبعرفةوالرقوفوالسعىالصوافمنالضاهرةباْعمالهالقيامعند

الض000والتاقصير.الاحراممنذلكومابين،ونحرهالهدىوسوق،الجمارثمر

الحلالالننقةعلىويحرص،اخعاصىمنعليهماكانتركفىالحاخلايترددعندت

وإنالدمبإراقةويتقرب،والجدالوالفسوقالرفثهـشرك،الهاسصبيلفىالبذلويكثرا

خسرانمنأصابهأرأنفقهبماالنفسطيبيكونأنعلىيحرصثم.واجبايكنلم

.الجهادفىالشداندبمثابةفيجعلهابدنفىأذىأو،مالفى

منالمسلمينجميعمع!الأخرةالمساواةشعورمنالح!عليهمايمليهيستشمركما

وهمومهم.وأراؤهموجنسياتههالوانهماختلفتمهماالعالمأنحاءجميع

حتى،والأملوالفرحوالمثورةوالمونوالنصحالرأحَمايثاركهمأنالتزبعدوعميه

إذاالجسدكمتل)بانهمالمؤمنينوسلمعليهاللهصمىاللهرسرلبهوصفبمايتحتق

ومسلمالبخارى(أخرجه.رالحمىبالسهرالاعضاءسالْرلهقداعىعضومنهاصثتكى
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البيهقى(بالصدقةالررقاستنزلوا)ويقول

الاستستاهصلاةالثريعةوسنت

مرخاكموداووابالزكاةأموالكمحصنوا)وسلمعليهاللهصلىالهارسولومقول

الطبرانى.أخرجه(.ءالدعاللبلاءوأعدوابالصدقة

فىمكناهمإنالذينعزيزلتوىاللهإنينصر.مناللهولينصرن)تعالىاللهومقرل

عاقبةوللهالمنكرعنونهوابالمعروفوأمرواالزكاةوآتواالصلاةأقامواايارض

(.الامور

عليهمخافواضعافاذريةخلفهممنتركوالرالذينوليخث!)وتعالىصمبحانه!مقول

(سدبداقولاوليقرلوااللهفليتقوا

النعمة-تحفظالتىوحدهاوهىالبلاءمنوتايةالعبادةلاتكونفكيفوأخيرا

ثوابالتصبح-بالصبر-امصيبةوتحرل،وطفيانانتمةتكونأنمن-با!مكر

!.؟ونعيما

ذلكوليس،خيركلهأمرهإنالمؤمنلأمرعجبا)وسلمعليهاللهصلىالرموليقول

صبرضرا.أصابتهرإن،لهخيرافكانشمكرسراءأصابتهإن:لنزمنإلالأحد

(.لهخيرافكان
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)?(

الموتلقاءفىالعبادةأنر

أشدهوفاخوت،المرتذكرعنبوجههاخر.يشيحأنمعاوالمفالصةالمكابرةمن

.الإنسانوجردفىوضوحاالحقانهت

كرهومنلتامهاللهأحباللهلتاءأحبمن)وس!!اعيهالهاصلىاللهرسوليقول

عليه.متنق(لقامهاللهكرهائهلتاء

أربعة:اصنافإلىاموتازكرفىالناسالعماءاهـلصنف

بمذمته.وللاثتفالدنياهعلىفللقشفزكرهرإن،الموتلايذ!مر:الدنيافىمنهمك

الله.عنبعداإلااخوتذكرا،يزيدهوهذا

مولاهالقاءالإستتادتماممنليتصكنويخثاهالموتذكرمنيكثر:مبتدىءوتامْب

به.يلقاهوجهخيرعلرلهبالاستعدارمشتغلاالحبيبلقاءعنيتأخركمنوهو.

الط:ايارسولقالراأنهمالحديثْجاءهذاوفر.تاتِيكرهأنهعليهلاينصبقهذاْ.

منالبئيرجاعهاحتخصصرإذااصرمنولكن.بكراهةالتذلب!قالال!تنكردكا

فأحبتصالىالهانتا.منإليهاحبش+افيس.الخيرمنإليهيرجعبماتعالرالله

الغافلين.تنبيهفىالسمرقند!ذكره(.لقامهائها

أبىعن!ردوقد،حبيبه4لقاموعددانهوستبصنهاصوتيذكرفإنه:واصلوعارف

.!ربىالىاشتياقااخوتأحب)الدردا.

إلىأحبهاإليهالأثمياهأحبيكونبل،ولاحياةموتالننسهلايختارصارومنرض

صولا..

-نكثةْأموراخوتأثناءالانساناعىيجتمعأنهالعما.اريذكر

الهارسولكانوقد،وأحبازهالهاأوليا.رمنهم،الجميعرهذه،النزعصدة1-

AA\http://www.al-maktabeh.com



(.الموتسكراتعلىهؤناللهمالوناق!حضرتهعندمايقول!سلمع!يهاللهصلى

عليه.متفق

.الموتملكمشاهدة2-

والعاصى.،الكافرحالمن،الصانعالمؤمنحالفيهايفترقوهذه

الفردحياةيمسفيمااصلاقالاعلىأد!ارهاأخطرهوهامدورللعبادةيضهروهنا

ألااحلانكةاعليهمتتنزلاستغامواثماللهربناقالواالذينإن)تعالىاللهيتول

(.توعدرركنتمالتىبالجنةولاتحزنراواْبشرواتخافوا

يقولونأنهموردوقد.!اصتفامواثم)تعالىقرلهطريلا!تأملأخرقمرةالآيةواقرأ

نحن:فيقولرن.منكمريحاولاأطيب،وجرهاأحسنرأينافما؟أنتممنللملانكة

فىأولياؤكمرنحن.الدنياالحياةفىأعمالكمنكتبكناالذينحفصتكم.أوليازكم

.;الآخر

..حقاالعبادةثمرفيهاتظهر،قادمةالحظةبالعبادةالطرللالتحضيرفهوإزن

،التحدىهذالايقبلونبالبداهةوهمايتمنو.أنيتحداهمفالقرأنالعصاةحالأما

عليموالله.أيديهمتفمتبماأبدايتمنوهولن)؟خاذا.تادمةاللحضةبأنيقينهممع

()91(0بالضامين

منه؟أكدعندهكلليسموعدالتاءوالعصاةالكفارأعدماذا

.مهربحين!ْ،ت.رالهرربالإشاحةإلا.الاضى

باْنهمذلك،وأدبارهموجرههميضربوناملانكةترفتهماذافكيف)تعالىاللهيقول

محمد.TA-27(أعمالهمفأحبطرضرانهوكرهوااللهأسخصماااتبعر

حضرتهوتدالمؤمنأنالتذ.النارمنموضعهأر،الجنةمنموضعهمشاهدة3-

لقرلهمصداقااالسجنفى!انأنهعرفاليهانضرفإذاالجنةاعيهصضتالإفاة

.(.اخوْمنسجنالدنيا)وسلماعيهاللهصلى

؟؟الجنمنالانعتاقبشعوريثعراخوتلقاهفرهوبإنسانبالكفما
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.بالنسبطلانسانالوجردلحظاتأخطرحتاكك

.بكوراوأكئرهاالعبادةثمراتأحلىحقاوتلك

فىكانأنهعرفإليهانظرنإذاالنارعليهعرضتالوفاةحضرتهفإذاالكافرأما

(.الكافرجنةالدنيا)الجنة

أبداالجنةمنالحرمانشعوريملؤ.ثموجردهلحظاتأخطريلاقىبإنسانبالكفما

.؟اللحظات!اخطرالعباداتماتعدهأرأيت

طوبل.حماإعدادوهو

شهورامنهمفيستفرقالرياضيونيمارصهالذىالجسدىبالتدريبأشبهأنه

دقانق.لايستفرقموقفنىبعدفيمايستثمرو.لكىوكسنوات

بالحوريقومبحيثالمصبىالجهازبرمجةبرمجةاليوممايسمىيحدثهنا

فىتررطثم،التدريبهذافىفرطفمن.الموقفيطلبهاالتىبالسرعةمنهالمطلوب

مواجهته.فىتمامافشلالموقف

والجداالهزلبين:قفينالموبينالهانلالفارقمع،اخوتخراجهةتتريبىمثالوهذا

الله.منالقربوبين،اللهعنالبعدبين.والخصررةالتفاهةبين

إلىبالضرورةمناقحتاجعليهالامزيدبثدةمصحوبةوهىالموتمواجهةإن

ظله.إلالاظليرمفىاللهظلتحتندخللكى،وسعافيهلاندخرامتعداد

وجل.عزللمرلىوالذكرالعبادةبحوامالاستعدادمنلابد

علىبفاندتهمردودافضلاالعبادةكانتهنارمن

.اخوتلحصاتفىإحسانهوفيضاللهلرحمةللتمرض

091

لهإعداداوكانت،العابد

http://www.al-maktabeh.com



)01(

الاَخرةفيالفور

النارمنوالنجاة

.الخلودبابالىنصلهنا

الألسنة.تسكتوهنا

.امحاولاتاتبظرهنا

العمل.يتعظوهنا

القلم.يتضالىهنا

.العباداتزاد.الزادويشمخ

صنهلايدخلالقيامةيرمالصالْمونمنهيدخلالرياتلهيقالباباالجنةفىإن)

اعيه(متافق.غيرهمأحدهم

احمدرراهأ.صدقفالقيامةيومالمزمنظل)

عليه.متفق(.الجنةإلاجزا.لهليساطبر!رالحج)

.اصقاماهذافىعئهْيمارسْأنالقلم....يستحىو

.بيانإلىلايحتاجمقامْوهو

.العبادةبنسبالفردوسدراثةفيهْالختاممسك

.العبادةعنالاْخيرةالكئمةهىولآ!
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معرضرن،اللفوعنهموالذي!تخاشعونصلاتهمفىهمالذينأمومنوناأفلحقد)

ماملكتأوأوناجهمعلىإلا،حافضونلفروجهمهموالذين،ناعلونللزكاةهموالذين

هموالذين،العالونهمفأولثكذلكورا.ابتفىفمن،ملومينغيرفإنهمأيمانهم

الوارثوناهمأولئكيحافضرنصلواتهماد!هموالذيناراعونوعهدهملأماناتهم

(.خالدونفيهاهمالنردوسيركدالذين

راجعون.إليهوإناللهوانا

..العضيماللهوصدق
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001ص/الثالثالفصلهوامش

لامحلالخ00والفرضوالواجبوالسنةوالم!تحببالمباحتتعلهتاخرىصبثررط1

هنا.لتفصيلها

عليه.متفقحديثمن2-

صحيح.حسن:رقالالترمدْىرواه2-

عليه.متفقتيثمنإ-

اديه.متفقحديتمند-

عليه.متفق!يثمنآ-

.-!حديثمن7-

عليه.متفق!يث8-من

عليه.متنقحديث9--ت

خسلم.حديثمن01-

لمسم!!.حديثمن11-

خسلم.حديثصت12-
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كالسابق.-13

ا،سلامية.1الحياةطريقفىصثكلاتكتابانض!!14-

.17صالاسلاميةالحياهصريقنى15-مشكلات

.2ح33صعلىأمبرلسيدالاسلامروحكتاب16-أنضاإ

.99-89صخصومهرأباطيلالاسلامحقامْق17-

اخكتبرون.المتفييقون18-

ب-لجانالمرتواجهبماذالتعرففكارلرثدقعمالاقةنيايةكتاباقرأا-9

وأمثاله.سارتر
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ألحأل!ىال!ى

لىث!صلا!!ح!إ،م!ثْ!لى

لدكتوراذستالك

الخطلبعجاجمححعد
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الاسلامية:العقيدةعلىالأخلا!قيام:تمهيد

رسالةإلىالسلا3عليهأدملدنمنالسمادبةالرسالاتإلبهرعتماأمممنإن(ا

بكمالالرسالاتهذهرتوجت،الأخلاقومكارمالتوحيد-وسلمعليهاللهصلىمحمد

عزقولهبصريحلعبادهتعالىاللهرضيهاالتيالرسالاتخاتمةفيوالتشريعالعباد

ديناهالاسلاملكمورضيتنعمتيعليكمواْتممتدينكملكمأكمنتاليوم":قائلمن

وسلم:عليهاللهصلىالرسولبعثةمناللاولىالمقاصدكانتفتد.)1(

.الثركونبذلتوحيداا-

الذميمة.والعاداتالأخنوترك،الأخلاقمكارمعلىالسلدكتقرلم2-

.المبادات.وأدا.وتزكيتهاالنفوستطهير3-

سبحانه.اللهأرضعلىالطاعبادبينالهاأحكامإقامة4-

منرسولأفيهمبعثإذالمؤمنينعلىاللهصنلتد:سبحانهترلهفيهذارواضح

لنيتبلمنكانواوإنرالحكمةالكتابويعلمهمويزكيهمأياتعليهميتلرأننسهم

.)3(.مبينضلال

رفي.عبادةالآياتتلارةففياأمئفناهاالتياحقاصدعلىدلالةالأيةهذ.في

،الواجباتومعرفةالأحكامعلىالوقرثالكتابتملموفي.النفوستصهيرالتزكية

بد"لالة،الأخلاقمكارمإنها:الملمأهلبعضقالفقدالحكمةوأما،والباطلوالحق

ألأربك.وقضى:تعالىقرلهمنالأخلنمكارمأسس.الاسراسررةففي،أياتعدة

عندسينهكانذلككل"وتعالىسبحانهقولهإلى"إحساناوبالوالديناياهإلاتعبحو

.)3(،الحكمةمنربكإليكأرحىصماذلك،مكررهاربك

عضيمخلقلعلىوإنك":وصلمعليهاللهصلىالرسرلحقفيوتعالىسبحانهوقال

فجاصت)5(،الأخلا!صالحلاْتممبعثتإنما5:رسلمعليهاللهصلىوقال.)،(ه

صرحفيالسابقينا"لأنبيا.رسالاتبدأتهمالتتمموس!!اعيهاللهصلىمحمدرسالة

تبلي،منالأنبياءومثلمثلي+:وسلمعليهاللهصلىتولههذايوْكدومما.الأخلن

فجعل،زراياهمنزاريةمنلبنةموضعإلا،وأجملهفأحسنهبيتأبنىرجلكمتل
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خاتموأناال!بنةافأنا؟اللبنةهذ.وضعتهلاهـسترلون،لههـلمجبونبيصوفونالناس

الأخلاق.مكارموعلىالتوحيدعلىالسماهـلةالرسالاتاجتمتوبهذا،)6(،النبيين

شؤونجميعفيالمسلمتوجهالتي.العقيدةعلىقانيةالأسدمفيوالأخلاق2(

بربوصلتهالمسلمسلوكفيفتتجلى،والباصنةالظاهرة،والعامةالخاصةحياته

تتجلىكما،نواهيهواجتناب،أوامر.والتزاموحبهوخشيته!لهوطاعته،العالمين

حيوانه:وتعالىسبحانهاللهخلقومع.مسلمينوغيرمسلميناللهعبادمعبتعامله

المسلمدورمعيتنقبما،والمكر.والمنشص،والعسراليسرفي،وجماد.ونباته

الاطارفيئنحصرلاالاسلاميةالأخلا!أنلنايتضحهنارمن.الحياةفيالريادي

العملية.الحياةفياللامْقمكانهاتأخذبلفحسبالنصري

للهاستجيبواأمنواالذينأيهايا+:!جلعزلقولهامتثالأ،بملحياةدينالاسلاملأن

تحشرونإليهوأنهاذبهواخر.بينيحولاللهأنواعلموايحييكملمادعاكمإذاوللرسول

ونبذالأخلاقمكارمإلىدعاناوعبادتهوتعضيمهتوحيد.إلىوجلعزدعانافكما)7(،

منه.بدلاواجبأمربهأمرنامالكلوالاستجابة...الأخلاقمساوىء

رالبساطةوالاستمرارالثباتصفةيكسبهاالعقيدةعلىالإسلاميةالأخلاقوقيام(3

.)8(لوضرحوا

نضاممنجزءأليسالاسلامفيالخلقيالنضامأنإلىهناالاثارةمنبدولا

فيالاسلاملحمةالخقياالنضامإنبل...القضالْيأوالاقتصاديكالنصام،ا.،سلام

الاسلامي،المجتمعنمفالجوار،الأسرةإلىالفردمن،وميادينهأنضتهجميع

والسياسيةوالاقتصاديةالتربويةالأصعدةمختفااعىو،الإنسانيفاخجتمع

اللهصلىيقوللهذا!الأخنمكارمعلىمبنيالاسلاملأن،ذلكوغيروالعسكرية

فيمتداخلالاسلامفيالخلهتإنقلتولو.)9("الخلقحسنالدين5:وسلمعليه

جسمفيالثمريةوأوعيفوأوردتهالدمشرايينكتداخلرفر!عهالاسلامأصرلجميع

يلي:فيماوبيانه،هذافيمفاليأكنتخا-الإنسان

اصوْمنينأكملث9:وسلمامحيهاللهصلىالهارسولقال:العقيدةجانبفني1-

لنفسهيحمتمالأخيهيحمثحتىأحدكميؤمنلا5:وقال.101(،خلقأأحسنهمإيمانأ

أمرأأخبرفياللهرسرليا)عنهالهارضيالثقفياللهعبدبنسفيانوقال.)11(،
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وفي.)12((استقمثمباللهآمنتقل:قال.بعدكأحدأعنهأساللاالاسلامفي

.(استتمئم،اللهربي):قلدواية

اربعواالناسأيهايا+:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالالعبارةجانبوفي2-

.)13(،بصيرأسميعأتدعونإنماغافبأولاأصمتدعونلافإنكم،أنفسكمعلى

مفاليق،للخيرمفاتحالناسمنإن":وسلمعليهاللهصلىقالالتعاملوفي3-

الخيرمافاتيحاللهجعللمنفطوبى،للخيرمفاليقللشرمفاتيحالناسمن!إن،للثمر

)14(.،يديهعلىالشرمناتيحالهاجعلمنو!لل،يديهعلى

منجميعأاللهعبادمعاخسلموشامل!الحياةأمورجميعينتضمإن.الاسلام4-

الخلقحسنالآسلام+:قولهوسلمعليهاللهصلىالرسولعنثبتوقد،عقيدتهخلال

المسلمسلوكهـالصبع.الاسلامفيشي.كلفيالخلقحسنيتجلىأنفصبعي)15(،

نإ":القانلوهووسلمعليهاللهصلىرسولهوحباللهحبلينال،المتميزبطابعه

أكنافأالوصؤون،أخلاقأأحاسنكم،القيامةيوممجالسءمنيوأقربكمإليأحئكم

فإنهااالحقرقوتحصيلالواجبأداءفيسوا.!هذا.)16(هرلزلفونيالفونالذين

غابفإذااقانعأالظاهريرقيبهدامماالقانرنبتوةلاالاسلامبرفقوتنالتصان

لاالوضعيالقانونلأن،والواجباتالحاتوقفيالاتانونيأثرهوتلاشى،تصبيقهمات

صلةبالقانونالناسوصلةاوعقيدتهاإيمانهاإلىيستندولا،الرعيةذاتمنينبع

اخعاملاتبخلاف،الراجبأداءعندأوالحقعلىالحصرلعندتنتهيافقصظاهرية

تصرفاتهفياصتصالةا،اخزمنقلبفيالراسخةالعقيدةاعىتاقوماقيالاسلامفي

،الإنسانحياةفيالبعيدةأثارهاتتركالتي،رجلعزالهالأوامراص!تجابة،وسلوكه

وجلعزالهاقولأبلغومابنفسهرصفا،بر!حهامسلماسماكلماواسعةظلالهارتنثصر

،ميسرةإلىةفنض!إعسرةذوكانوإن5:(الحقوق)الديونتحصيلكيفيةبيانفي

اللهصلىالرسولقولدلالاتأبعدوما.)17(+تعلمرنكنتمإنلكمخيرتصدئواوأن

اللهرحم5:المؤمنينقلوبفيينقشحينأفاقهوأوسع،ميادينهوأرحبوسلمعليه

سمحأعبدأالهاأحب+لفغ!وفي)18(+قضي!إذااثترى!إذاباعإذاسمحأرجلأ

هذاأبلغما.(\)9+اقتضىإنسمحأ،قضىإنسمحأاابتاعإنسمحأ،باعإن

يدركالراعيا!سلمادان،انسلمينحياةفيأثارهأبمىوما،وشمولهدلالتهفيومح!ه

.قرةمنأوتيمابكلهذاتحقيقإلىفيمى،لهاللهحبممنى
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لترلهامتثالأ،وبالحقمستقيمأيكرنأنيجبيكرهمنمعاصسمتعاملإنحتى3-

)02(،للتقوىأقربهواعدلواتعدلواألاعلىتومشنآنمنكميجرولا+:!جلعز

،وأمورهأحوالهجميعتنتضم،اخسلمحياةفيمتميزةبينةالاسلاميةوالأخلاق6-

نجمهأفل،إنخارجيرقيباعىوقيامهاانتصامهايتوقفلا،وسلوكهوتصرفاته

ناظمهاالدينيرالوازعاوالإيمانالعقيدةأعماقمننابعةهيبل،وتلاشتاندنرت

الخلق.حسنالر5:وسلماعيهاللهصلىالرسولقولفيهذاوواضح،وضابصها

الخير!انواعجامع!البر)21(+الناسعليهايصلعأنوكرهتصدركفيحاكماوالإثم

والفضيلة.الأخلاقدعانمأحدوالخير،

بضعروايةوفي-وستونبضعالإيمان+:وسلمعليهالهاصلىاللهرسول!قال

والحيا.،الحريقعنالأذىإماطةرأدناهاانهإلاإلهلاقولأفضلياشعبة-وسبعون

،الإيمانمنالحيا.":وسلماعيهالمهصلىتولههذاويزيد،)22!+الايمانمنصثمبة

(.T)3،النارفي!الجفا.،ائجفاًمنءوالبذا،الجنةنيوالإيمان

صلىقولهفيكماالاسرةإلىالفردفتتجا!زالاسلاميةاْلأخلاقدانرةوتتسع7-

الرسولوذكر1)24("لأهليخيركموأنا.لأهلهخيركمخبهـكم*:وسئمضيهاله

.بالغدرةاقربيةبابمنبل.التافاخربابمنلابائخيرلنفسهوش!!اعيهالئهصلى

اتساعأالاصصلاميةالأخلاقصيدان!يزدادأئارهاوأعمهتيقةالصهذهنتانج!أعضموما

وبذيإحساناْالدبتوبالر.سينأبهتئ!ركواوْلاالهواعبدوا.:سبحانهقولهفيكما

وابنبالجنبوالصاحبالجنبوالبارابتربىذيرالجاررالمساكيزواليتامىالتربى

ميدانومزداد2()د"فخورألأمخفكانمنيحمتلااللهإنأيمانكمصلكتوماالسبيل

منتحقرنلا5:رسلماعيهاللهصلىقولهفيكمارعمقأاتساعاْاْلاسلاميةا!اخدق

مسلم.كليتناولعامرالااخ.)36(!اطليهتبرجهأخاككقىأنرلوثينأاضمروف

الناسجميعمعالتعاملفيبهاالتذآ!ورجوباالإسكميةالأخلاقسلصانويمتد

قمحها،الحسنةالهينةوأتبعكنتحيثماالنهاتق5:وسلمعليهاللهصلىتولهفيكما

واخسلموالصفيرالكبيريتناولعاملفهوالناس.)27(،حىتبخلقالناسوخالق

اخسلم.وغير

أحوالهم،كلفيالاسلاميةبالأخلاقايشزموابأناحسميناأمروجلعزالطاإنبل
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كتباللهإن5:وسلمعليهاللهصلىتولهفيكما،سبحانهالهامخلوقاتجميع!مع

الذبحة!فأحسنوازبحتموإذا،التتلةفأحسنواتتلتمفإذا.شيءكلاعىألإحسان

نأيجبالتيالأخلاقمكارمذروةإنها)28(،ذبيحتهوليرحشفرتهأحذكمؤنيُجذ

فيحسنوا،سبحانهاللهأوليا.منليكونوا،ديناهمأمورجمبعفياخشمونيبلفها

ظاهرأوقالبأ،قلبأوللإسلامبالإصملاميعيشون،الأمانةوأداءالرسالةتبليغبهتا

وباطنأ.

حديثفيكما.الجنةلدخولوسبباللهمرضاةالخلقحسنكانلنمندركهناومن

سنل!:قالعنهاللهرضيهريرةأبويرويهالذيوسلماعيهالهاصلىالئهرسول

وحسناللهتاتورَ:قال؟الجنةيدخلماأكئرما:وسلماعيهاللهصلىالهار!ل

.)93(هالخو%

إنيالهما":فياتوليدعوكانماكثيرأأنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنونبت

يقاصلكانكما.)03(هبالتدروالرضاالخ!%وحسناوالأمانةوالعفةالصحةاكأما

.خفقي")21(فحسناخقيحمنْتكماالهما،الهالحمد5:وسلماعيهاللهصلى
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الهصلىالرصولأخددق)الاسلامبةلدلأخلاقالواقعيالنموذجَ:لاْولالمبحثا

:(وسلمعيه

!تالاسلاموأن،العاقيدةعلىماثمةالأسلاميهالأخلأ!أنسبه!مماعرفنا(\

والتحبيتيةالنضريةالناحيةمنويبينهاالأخلاقهذهلنايج!منخير!إن،الخلق

حيزفيالاسلاميةالأخلاقلنايبينماأجمعوإناوسلماديهالهاصلىاللهرسول

الأخلاقم!!لأن،وش!!عليهاللهصلىالرسولسيرةالعملبةالحياةوميدانالواقع

حنعزباتولهععلأشي.كلفيقدرتناوهو،والسلامالصلاةاعيهصلوكهفيمتممكة

وذكرالآخرواليوماللهيرجهكانصنحسنةأسوةالهارصولفيلكمكانلتد":قانل

.f(3)"كميرأالها

كانولنم،وصس!!اعيهاللهصلىالهارسرلبسيرةالأمةاهتمامندركهناومن(2

يعلمونهمكماوشماعيهاللهصلىالطارسولسيرةأبناعمميعئمرتالصالحالسلف

ئتاتمثلوليحنوا.بسنتهوتمسكأالهحباْليزدادوااالكريمالقرأنمنالسور

يحسنونثمومن،بأدابويتاْدبوا،بهاافيتخ!قرا،الجمةرالأداب.الرفيعةالاْخلاق

به.صياكْ

تدإقطوصلمعيهالهاص!الأنه!التربرراحسئكهذانستأنجعيعاْلناوحه-3(

حا!رتد.وسمضيهال!"ص!!ثخحصيتهمثلعضيمةضخحميةالتاريضيعرفلما

)-م(لاولاا!واةدبدصتوأدابهس!رعئيهالهاصلىخغهبأخبارسةالنبِةالبكتب

)-702الراقديعمرابنومحمد،هـ(-131)اسحاثبنكمحمداحصنفينرأوانل،

ماجانبإلى.3()تكثيروغيرهمهـ()-.23اقدح!ال!تبسمدبنومحمدهـ(

منوالأدبوالصآ!والبر،واحفازتيالسيرأبرابفيرالننالصحاحكتبضمته

.(.رأدبهوسلماعيهاللهح!لىاخقهأخبار

كالاماموسلماجَهالهاص!نطشصفيخاصةتمصنفالععا.ابعضأفردوف

والخحسامْه!النبرسةالنصانل)كتابفيهـ(276-)902الترمذتيعيسأبي

الثيخباْبىامعروفالأصنيافيجعنربنمحصبتاللهعبدوال!افف!(اصصصفرلة

م!صىبنعياضوالؤاخي،(وأدابوسم!يهالهصىالنبيأخلات)كأبهفي
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944)اليحصبي - 4،V)حقوقبتعريفالثنا)الجامعالتيمكتابهفيهـ

.)33(لذكرهماختاميتسعلامماوغبرهم،(المصصفى

وسلم!عليهاللهصلىأخلاقهمنلتبسنعرضأنالمقامهذانيالمناسبومن(4

لأن.اللهصثاءإنوآدابهخلالهبعضفيالقولنفصلثم،بايجازجملةلهافنعرض

أخلاقهأنربخاصة،اخاتامهذافييعتصرأنيم!تلاالكبيرةاخصنفاتبسصفما

اله:ارحمهعياضالاقاضيقال.بهايحاطأنمنأوسعوأدابهوسلمعليهالهاصلى

بواحدةيُثمرثمناالواحدو!جدنا،ذكرناهماوالجعالالكمالخصالكانتإذا"

وأ،اع!رأو،قو:أوجماليأونسبمنإما،عصركلفيلهاتفقتإنباثنينأومنها

لهويتقرر،الأمثالباسمهويضرب،قدرهيعظمحتى،مماحةأو،ثجاعةأو.حلعل

،)37(براليرممخواليعصوبىمنذوهو،وعضة)36(أشرةَالتلوبفيبذلكبالوصف

يعبرولا،غديأخذ.لاامإلىالخصالهذهكلفيهاجتمعتمنقدربمضيمخنكفما

..).)38((000المتعالالكبيربتخصيمىإلاحيلةولابكسبئناذرلا.مقالعنه

وبحر،الأدلاءنفاد.دونتناقصعممتد،وسلمعليهاللهصلىحقهفيالبابهذافمجال

0000()93(.الدلاتكدرهلازاخرَخصانصهعلم

والآداب،الحميدةالأخلاقمناخكتسبةالخصالوأما):عياضاقاضيوقال

بال!إتاختصفوتعضيم،صاحبهاتفضيلعلىالمقلز.جميعاتفةِالتيالثمرينة

السعادة.روعدبهاوأمر.جميعهااعرالنرعَوأثنى.فرِقهعمافضلأ.منهاالراحد

بحسناخسحاةوهي،(ث).النبرة.اأتصنبأنهبعضهاروصف،بيا/المت!%الدانمة

فياْلانتهاءاعىرسس!!أديهالهاصلىمحمدنبينا!تكانتففجميعها.....الخمها-

لعلىوإنك":تعالىفقالعليهبذلكاللهأثنيحتى.صصايتياإلروالاعتدال،كمالها

.(ث")1عضيمخهات

ويسخط،برضاهيرضى،القرأنخلاقهكانعنهاالهارضي!نمثةقاك1-

،!ت)3"الأخلاقمكارملأتممبعثث5:وسلمعيهالهحصىلوف.(ث)2بسخصه

.(ث)004(اخقأالناسأحسنوس!!اديهالهص!!الهرسول)كان:أنسلوقا

كان8.ةعنهاالهارضيعاسْنةاليدة!يثالهارحمهالفزاليتكرأنبعد2-

قولهبمثلالاقرانأدبوإنما:تال.*القرأنا-!اعيهالطص!الهارسمط2أخق

ياْسرالهاإنُ*وقرلهإ():"الجاهل!نعاتوأعرت!صعررفبوأمرالعنرت5:تعالر
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وتوله1)462،والبفيامنكرواالنحشا.عنويحهننالقربىذبَ!إيتاءوالإحسانبالعدل

الفيصوالكاظمين"..هـقوله)7،(،الأمورعزممنزالتإنأصابكمااعىواصبر"

أحديونموشبئرباعيتةكسرتوخا....)48(هالمحسنينيحمبواللهالناسعنوالعافين

نبيهموجهخضبواقوثمينلحُكيف:ويقولالدميعسحوهووجههعلىيسيلالدمفجعل

تأديبأ)94(،ثي.ايامرمنلكليس"تعالىاللهفأنزل،ربيمإلىيدعوهموهوبالدم

المتصودالسلامعليهرهوتحصرلاالقرأنفيالقديباتهذ.وأمثال.ذلكعلىله

وأذلببالترأن؟ذلبفإنه،الخ!!كانةعلىالنوريشرقمنهثم،دالتهذيبديببالطالأول

رغمتثم،الأخنمكارملأتممبعثت5:وسلمعليهاللهصلىقالولذلك،بهالخؤ!

العى!إنك:+فتالعليهاثنىخلتهتعالىالهاأكملياشم...الأخلاقمحاسنفيال!إت

فهو؟أثنيثمأعضكيف..امتنانهوأتمثأنهأعضممافسبحانه،).و(،عضيمخلق

بينثم.+عضيمخلقلعلى!إنك!:فتالإليهذللتأضافثمالكريمبالخلهتزينهالذي

سنسافهاريبفضالأخلاقمكارميحبالهأنالخله!وسلمع!يهالهاص!!ابخهر-ول

(51).

فلاحاجةفياخسلمأخرهيجينهمشمالرجلعجباياعنهالهارضياعيقال2-

نألهينبفيكانلتدعقابأيخشىولاابأثهيزجولاكانافو،ألحلاالخيرنفسهيرى

أسمعته:رجللهفقال.النجاةسبيلعلىتدلممافإنياالأخلنم!ارمإلىعيسار

أتيخا")3،(منهخيرُهررمانعم:فقال؟وسئماعيهالهاصلىاللهرصولصْ

ولاعنيتخليأنرأيتإنمحمديا؟كنفالسبيفي)-3(جاريةرتنتبسباياصيى

ريفت"الذماريحميكانأبيى!إن،قرميسيدبنتفإني،العربأحيا.بيتثمت

قص.حاجةلبصيردولم.السلامويغ!ي.الصعامريضئم،نعائب!لبراالعافي

حتاْاخوْمنينصفةهذفىجاريةيا*:وسئماعيهالهاصلىفتال.الضالْرحاتمابنةأنا

الأخلاق،مكارميحب!انأباهافإن،عنهااخاإ،عيهلترحمنامسماْاكأبِكانلرا

يحبالها!الهارسوليا:فاتالديناربنبردةأبرفقام،1الأخلاتم!ارميحباسهاوإن

.د()1(الاْخلاقحسنإلاالجنةيدخللابيدهنفسي)والذي:فقال؟الأخلاقمكارم

فيالتولنفصلثم،بإيجازوسس!!اعيهاللهصلىأخلافجملةنتكرأنلاوأن؟-

حيالِعليهنزلإذافكانجارهكنت):قالثابتبنزيدعنالترمذفيأخرت.بعضها

ممنااذكرهاالأخرةازكرناوإذامعناذكرهااكنيازكرناإذافكنا.لهفكتبتهإليىُبعث

خدمت"عنهْالهارضيمالك-بئأن!وقال)ود((..معناذكرهالضامذكرناوإذا
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لشيءليقالوما،قهأفليقالفمانسنينعشروسلمعليهاللهصلىاللهرسول

وسلمعليهاللهصلىالهارسولوكان،تركتهلنمتركتهلشيءولااصنعتهلمصنعته

كفمنألينكانشينأولاحريرأدلا،خزألامستوما،خلقأالناسأحسنمن

عرقصتأطيبكانعصرأولاقطمسكأتشممتولا،وسلمعليهاللهصلىاللهرسرل

.)6،(وسلمعليهاللهصلىالئبي

فيصخاباولا،متغحمثأولافاحشأوسلمعليهاللهصلىاللهرسوليكنولم5-

صلىاللهرسولضربوما،وسصفحيعفوولكن،السينةبالسينةيجزىولااياسواق

امرأةولاخادمأضربولا،اللهسبيلفييجاهدأنإلاقصشينأبيدهوسلمعليهالله

حرمةتنتهكلممالها،انتصر!لالنفسهوسلمعليهانهصلىالهارصمولغضبوما.

د()7غضباْالتذفيأث!دهممنكانالهامحارممنحرمةانتهكتفإناالهمحارممن

يكنلمماأيسرهمااختارإلاأمرينبينوسلمعليهالهاصلىاللهرسولخيروما

.)58(منهالناسأبعدكانانمأكانفإن،اثمأ

الخ!!،سهلاالبشررالْمكان).)93(يكرههبشي+أحدأيواجهيكادلاوكان6-

،)06(مثاحولاضيابولافحاشولاصخابرلا،اغيضولابفصليساالجانبلين

:ثلا:مننفسهتركقد،فيهيخيبرلا،راجيهمنهيسيةو.لا،يثتهيا،عمايتفافل

يعيبهولاأحدأيذم!!انْ،ثكثمنالناسوترك.يعنيهوماْ!ا)61!والاكثار،ءامرا

علىكأنمااجساؤهأطررتكنموإزا،ابفارجافيماالاإيتكص!!و.،اتروتهيصباو"،

عندهقكعومن،الحديثعنفهيتنازعونلا،ْقكنراممكتفإذا.الضيررؤوسهم

منه،يضحكرنممايضحك،أوليمحديثعند.حديثهه،يفرحتىلهأنصتوا

نإحتى.ومسالتهمنطقهفيالجفوةعلىالفريبريصبر!منهيتعجبونممارشجب

،)63(فأرفدر.يضلبهاحاجةصالبرأيتمإذا:ويقول،)63(ليستجلبرنهمأصحابهكان

)فيقصه)63(يجوزحتىحديثهأحداعمىيقصعرلا،)64(مكافىءمنإلاالثنا+يقبلولا

.)66((قيامأوبنهي

عندهيكنلمرإن،لافتالتصثهينأصشلوما،لفدشينأيدخرلاكريمأ!ان7-

شي،جامهفإذاوس!!اديهالهاصلىاللهرصرلاعىءيبتاأنأمردالانليعصيما

وناجأ.يعصيهمنيجىولمثيًفضلوإن.ررهمولادينارعندهيبيتلا.)67(قخاه
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.)68(إليهيحتاجمنإلىمنهيتبرأحتىمنزلهإلىيأولمالليل

بنئعودبنتالرئيعأتتهفقد،عليهاءويكافىالهديةيقبلوسلمعليهاللهصلىكان

السيدةقالت.)096(وذهبأخليأكنهملًوأعطاهافتبلهرقثاءرطبفيهبطبقعنراء

.)107(+عليها!يثيبالهديةيقبلكان+عنهااللهرضيعانشة

لم،الناسوأعف،وأعدلهموأشجعهم،الناسأح!!وسلمعليهاللهصلىكان8-

.)71(محرمذاتتكونأونكاحهاأو،رقهايملكلاإمرأةيدقضيد.تسن

أصثدبلخدرهافيكالعذرا.،أحدوجهفيىبصرديثبتلا.حياهٍالناسأشدوكان

.)72(وجههفيعرفشينأكرهإذاوكان،حياء

عانشةالسيدةقالت-أهلهمهنةفيولخدم،ثوبهويرقع،نعلهيخصفوكان9-

.)73(معهنالحماويتطع-بيتهفيأ!كميعملكماعنهااللهرضي

والسكين.الاْمةإجابةعنيستكبر"لا:والحرالعبددعرةيجيبمتواضمأكان01-

.7()ثأعوانهبينوحدهريمشي،الجنانزويمثهد،ايرضىويعرد،الوليمةيجيب

يردولا.حضرمايأكلومرة.الجوعمنمرةبصنهعلىالحجريعصبوكان11-

خبزمنيثبعلماأكئهخبزدونتمرأوجدوإت،حلالمصممنيترروعولا،وجدما

.)73(بخلأو"!فترأ.،،نفسهاعىإيثارأتعالراللهلقيحتى،متراليةأيامثلأثةبر

والجمعا&فا-ديتجملوكانااللهأبامماالثيابمنلهتيسرماايبس12-

نعمةأثريضهرأن.يحبالملعةبيي.اخضهرحسىتكان.الناسومجامع.والأعياد

صلىالنبيأتيتقالْعنهاللهرضيأبيهعنا.!خرصأبيعن.)76(عبادهاعيالها

تلت؟اخالأيمىْ:قالنعم:اذت؟مالالتأ:فقال،دونثوبوعليوسلماعيهالطا

نعمةأثرفليرمالأتعالراللهأتاكفإذا":قال.تعالىاللهأعطانيقدالمالكلمى:

فْصلحر!اإخرانكماعسقادمونإنكم+:القانلوهو.)77("وكرامتهاعيكالله

يحمبلاالهافإن.الناسفيثامةكأنكمتكرنواحتى،لباسكموأصلحوا،رحالكم

."التنحشولاالنحثى

يمشيكانكما،غيرهأوعبدهاخفه؟يردف.الدوابمنلهتيسرمايركب13-

الفضلأهد!لكرءاافايتاكلوية،اسفتراءايجاد!.)9/7(صببمنينحصكأنما
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نأغيرمنرحمهنوييصل،)97(لهمبالبرالشرفأهلهـستالف،أخلاقهمني

يقولولايمزح،المعتذرمعذرةيقبل!أحدأيجفولا،منهمأفضلهرمنعلىيؤثرهم

.)08(تبسمأضحكهوكانحتأإلا

ولا،ذكرعلىإلايقومولايجلسلافكان،وسلمعليهاللهصلىمجلسهوأما14-

حيثجلسقوملإلىانتهى!إزااهذاعنوينهى!بيتهغيرفيمخصوصاْمكانأيلازم

نأجليسهيحسبلاحتى،نصيبهجلسانهكلويعصر!ابذلكويأمر.اخجلسبهينتهي

عنهالمنصرفهويكونحتىصابرهلحاجةقامهأوجالسهمن،فيهاعيهأكرمأحدأ

\(8).

وخلاتةبسطهالناصوسعقد،القولمنبميمورأوبهاإلايرذهلمحاجةما"لهمن)

بالتقوى(فيهمتفاضلينمتقاربين،سوا.الحقفيعندهوصاروا.أبألهمفصار،

ولا،الأصواتفيهترفعلا،وأمانةوصبراوحياءاحممجلسمجلسه)،)82083(

الكبيرفيهيوترون،متواضعينبالتقوىفيهيتعاطون،افتاتهتنثىولااالحرمفيهتوْبن

.الفريب(ويرحمونالحاجةذاويرفد!نالصفيرولرحمون،

ويحصمربهالحسِنويحسننُ،الناسفيعماالناسوشار)،أصحابهيتفقذكان15-

حاللكل،يممواأوايففلرأنمخافةيفضللا...لأمىِاْمعتدز.ويرفَنةالتبيحويقبح،

الناسمنيمرنهالذين.غيرهإلىيجاوزهولا،الح!ع!تيقصدو"لا!عتادعنده

مراساةأحسنهممنزلةعندهوأعضمهمانحمميحةأعمهمعندهرأفضلهم،خيارهم

وسلم.عليهاللهص!!،الكثيروأدابهخقهمنهذاوغير8()ث(وموْاررة

فيالاترلنفصلوسلمعليهاللهصلىأخلاقخجطاصرجزالعرضهذابعد3(

والعافو:والصبرالحلمأ-

ا-ادتيالأذىواحتعاله،رلحدرنهصدرهبسعةوصلمعليهالهاصلىالرسرلاث!تير

عمنبعنرهاشتهركما.رجلعزالهإلىالدعاةسبيلفياعيهوالصبرواصعنتي

فيماإليكمأسرقفيماهذابعضلناويتجلى.منهالاقتصا!!علىالتدرةمهيسي،

يامَي:
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فم،الأمانة.وأدا.الرصالةقبليغفيجهدهوصئمعليهالهاصلىالرسرلبذللتد1-

صقإلاسانحةفرصةوالا،سلكهاإلاصبيلأولا،منهااصتنادإلاللدعو-وسيلةيدع

الاصلامعرض!إلاقريبأيذرفلم،فيهانصيبله!انإلامناسبةر.لا،إليهاصريقه

بعزيمته!الصعابوتذلل،بهمتهالبعيديدنو!إليهالرحالضذإلابعيدأولا،عليه

تجهميثنيهفلا،يملولايكللا.بالعملفيجدالأمليحدوه،بصبرهيكرهماومنوب

بمختلفوالباطلالحقبتالعداءاخثركينوبينبينهونشب،بعيدصدودولاقريب

اع!نفسهفعرض،سبيلهفيواخضياعزيمتهعنهذاكليثنهلم..!ألوانهوسانله

فياوالضرا.ءالسرافيالاص!لامإلىودعاهم،اخواصعفيبوفردهاواجتمع،القبانل

حتى،طالبأبيىثبفيومقاصته،بهواخكر،اعيهقسوتيممع،رالرخاءالدة

إلرمكةمنالخروتًإلىوألجىء..ائحبثةإلرأصحابهيهاجرلأنبعدفيمااضصر

ا!إاللهم+:وجلعزالهاإلىابتهالهفكان،لقيماصنيانهامنولقى...نفالصاا

اخستضانين،وربربيأنت!النا-!علىوهراشِحيلتيئاقةو،قرتيضعفأضكو

بتي!تلمإناليم0001أمريملكتهعلوإلرأميتغجدنيقريبإلر!؟تكلنيمنإلى

فيأطيعكأنأمرنيالهاإن5:لهيقرلالوحيأمينونزل(..أباليفلستاعيسخض

ايدمثلافإنهمقوصيأهداللهم:،رسلماعيهاللهصلىفقال"م!!صنعاِهخاقرصك

ح!!منقعالىالطاحباهبحا-جيدأيالىرلم،وسعأيدخرلمهذاكلمع.)،8(ه

رايته.وخنقت،ثركتهوقويت،درلتهوقامت!رأهالاصلامعزحتى-وعزيمةوصبر

وجل.عزالئهلغيرالعبرديةوقهر،رالباصلالجنهلخلام.تبددارهأناوصصت

اعرالتذث!أحدياِم،رجههوش!،وصس!!اعيهالهصلىرباعيتهكسرتخا2-

بعثترلكني،لعاناْأبثلمإني:فقال!عليهمدعاتلو:وقالوا،ثديدأأصحاب

."ايدمرن،فإنيمْتومياهدالهم0،1ررححةداعيأ

الاحسانودرجات،النضلجماعمنالترلهذافيانضر:عياضالتاضيتال

ومنمعليهانهص!!يقتصرلمإذ،والحلكلالصبروغاية!النفسوكرم.الخ!!وحسن

فقال،ليموشفعودعا.ررحمهمعليهمأشتتثم.عغعفاحتىعنهمالصكرتعلى

عنهماعتذرثم،(لترمر):بق!لهوالرحمةال!نفقةسببأضيرئم،اهدأواغفرْ

.)86((ايعمونفإنهمْلا):فقال،بجهمهما

غزواتهاحدتفيثجردتحتتانلأرسئماعيهالهص!!الهارسرلكانبينما3-

803http://www.al-maktabeh.com



اصصلتبسينهوفاجأهالحارثبنغوْرثلهتصدى،الصحابةمنإخوانهعنبعيدأ-

عليهالهاصلىالهارسولفتال؟منييمنعكمن:وقالبهيانتكأنيريدرأمطعند

عليهاللهصلىالرسولفأخذه،يدهمنالسيفوصقطغورثفارتعد.اطه:وسلم

قومه%لىفجاء.عنهوعنافتركه!%خذحْيركن:تال؟منييمنعكمن:وقال.وسلم

(.AV)الناصخيرعندمنجنتكم:فقال

وعليه،وسلمعليهاللهصلىالنبيمعوكنت):عنهالهارضيمالكبنأشستال4-

فيالبردحاشيةأثرتحتىشديدة.جبذةبردانهالأعرابيفجبذ.،الحاثيةغليضئرز

عندكالذتج!االلهمالمنهذينبعيريْعلىلياحمل،محمديا:قالثم!عاتقهصفحة

:قالنمرصلمعليهالهاصلىالنبيفسكت.أبيذوماليصلكمنليتحمذلاانتف!،

:قال.لا:قال.بيفعل!تماأعرابييامنكرسقادقال:ثَم!عبدهواْنا!اللهمازالماذ

ثم،وسلمعليهالهاصلىالنبيفضر!.السينةبالسينةتكافىًلالأنك:قال.؟لتم

.)88(تمر(اا!خروعلى،ثعيربعيراعىلهيحملأنأمر

وسلمعليهاللهصلىالنبياسلامهقبل-اليهردأحبارأحد-سنعْتةبنزيدجا.3-

وأخذ،منكبهعنوصلماعيهاللهصلىالهارصرلثوبفجبد!عليهلهدينايصلب

رضيعمرفانتهره،ئحا!امصباعبدبنيياإنكم:تالثم،لهاذفواْ،ثيابهبمجامع

اللهرسه-لفتال.يبتممموسلكلعليهاللهصلىوالنبي،القر-لفيلهرشددعنهالله

بحسنتاْمرني،عمريامنكأحوتهذاغيرإلىكناوهرأنا5:رش!!عليهاللهصلى

ياتضيهعمروأمر!ثلاثأج!منبقيلقد:قالثم.التاتاضىبحسنرتأصره،الغضا+

.09()إسلامهسببفكاقا198!روعهلماصاعأعشربتومزيده،ماله

ادسنزلرا-ائثركينمن-ثمانينإن:قالعنهالهارضيالتمابنأن!عن6-

نأيريحونالصبحصلاةعندالتنعيمجبلمن!وأصحابرسثماديهالهاصلىالنبي

وهو5:وجلعزالهافأنزل.وسلمعليهاللهصلىالنبيفأعتقهم،تخنوا،يقم!و.

بماالهاوكانعليهمأطفركمأنبعد!تمكةببصنعنهموأيديكمعنكمأيديهمكتالذحَ!

.)19(هأبصبتعسرن

النبيادىاخ!ركينتحريضمنإسلامهقبلمنيانأبرمنكانمارمعاإم7-

منكانوما،اصدينةإلىالخندقيرِما.ياحزابدنعفيومشاركتهوسلمعليهالهاصلى

عنه،اللهرضياخصلبعبدبنحمزةقتلاعى(رخي)وتحريضهاهندونجه
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إلىسنيانأبوسبتفلما،أجمعينعنهماللهرضيأحد،شهدامنوبفيرهبهوتمثيلها

ياوسحك):لهوقالولاطنهعنهعفاسبقماكلبعدوسلمعليهالطاصلىاللهرسول

أحلمكما!وأميأنتبأبي:فقال؟اللهإلاإلهلاأنتعلمأنالتيأنألمسفيانأبا

.()39(؟كرمكوأوأوصلك

عليهحلمهعنوالحديث):اللهرحمهعي!ضالقاضيقالهبماالنقرةهذ.ونختتم8-

فيمماذكرنا.ماوحسبنا،عليهناميأنمنأكثزالقدرةعندوعفوهوصبر.السلام

مقاساةعلىصبر.من:اليتينمبلغمتواترأبلغماإلىالثابتة!المصنناتالصحيح

اعيهم،اللهأظفرهأنإلىمعهمالصعبةالشداندومصابرتههليةافيوأذى.قريش

علىزادفما.خضرانهم!إبادة.ناْفتهماستئصالفيئيشكونلاوهم.فيهموحكمه

خأوابن،كريمأخ،خيرأ:قالوا؟بكمفاعلَأنيتقولونما:وقال.وصفحعناأن

وهولكماللهيففراليومعليكمتثريبلاه:يوسفأخيتالكماأقول:فتال.كريم

.)49((الطلقا.فأنتماذهبوا390(الراحصير،لمأرحم

معاملته:وحسنوسلمعليهاللهصلىورحمتهشافقته-ب

.)39(،للعاملينرحمةإلاكأرسنااوما5:رجلعزقال

أحسنت:لفثم!ناْعصاه!ثينأوسلماعيهالهاصلىالرصوق!تأعرابيىصب1-

فْشار،إليهوقامواالسلمونففضب.)69(أجم!تاولا."لا:عرابيا"1لف؟إليك

إليهرأرسل.منزلهودخلتامثماكغواأن:وسلماعيهالهاصمىالمهارمرلإليهم

.خيرأرعشيرةِأهل!منالطافجزاك،نعم:قال؟ا!إأحنت.لفثماثمينأدزادفى

ذلكمنأصحابيففسوفي.اقتمااتتانت!:وصر!اضيهالهاحس!!النبيلهفقال

اعيكصدورهمفيصايذهبحتىيديبطاذتماأيدييمبإتفقلأحببتفإن"شيه

هذاإن:وص!لماعيهاللهصلىفقال،جاءالمشيأوالفدكانافما.نعم:قال

أهل!منالهافجزاك،نمم:قال؟أكذلك،رضيأنهفزعم.فزدناهقالماقالالأعرابي

شردتناقةلهرجلمثلهذاومثلمثلي5:وسلماعيهانمهصلىفقال(خيرأوعشيرة

ناقتي،وبينبينيخلواصاحبها3فنادا،نفورأإلايهايزافمالناسفأتبمها!عليه

)79(الأرضقماممنلهافأخذ،يديهابينلهافتوجه،اعموأمنكمبهاأرفقفإني

تركمكملووإنيعليها،واسترى.رحلهاعليهاوثصد،واستناختجاتحتىفردها

.)89(،الناردخلفقتئتموهتالماالرجلقالحيث
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فيأصحابهمنأحدأبثإذاكانأنهوسلماعيهاللهصلىوشنقتهرحمتهومن2-

عباسابنعنروايةوفي5تعسرواؤلاوشمررا،تقروارلابشروا8:قالأمر.بعض

.)99(،فليسكتأحدكمغضبوأذا+عنهاللهرضى

:قالرسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدوعن3-

سليموأناإليهمأخرجأنأحبفإني،شينأأصحابيمنأحدعنأحذيبلفنيلا،

.01()0"الصدر

حابس،بنالأقرعوعند.مجلسهفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانبينما!-

فقال،وسلماعيهائلهصلىاللهرسولنقبلهعنهماالهارضيعليبنالحسنأقبل

اللهصلىاللهرسولإليهفنطر،أحدأمنهمقبلتُماالولبمنعرةليإن:الأقرع

اللهصلىاللهرمولقالررايةوفي.)101(+نرخملايرحملامن+:فقالوسلمعليه

؟!)201(،الرحمةقلبكمننزعوجلعزال!هاكانأناصكأأو+:عليه

"الرحالتخلحتىنستخلامنز.لأنزلناإذاكنا+:فالعنهاقهرضىأنسعن"-

الرفقيحبرنيهتالهاإن+.قالأنهوسنمعليهاللهصلىالرسرلعنئبتوقد)301(

.01(؟)"كةالأمرفي

فقال،ترددهفجعتا،صعربةَرفيهبعيرأركبتأنهاعنهاالهارضيعانشةوعن

عليهالهاص!!أنهوعنيا.)د.ا("بالرفقعلإ!*وسلمْعيهالهاصلىالهارسرل

()601"ثانهإلاسثيهمنينزعولا،زانهإْ،ضي.فييكرتلاالرفقإن،قالْوسنم

أسياءركراهته،عيبموتسهيئاتخفيغه)بأمتهوس!!اعيهالهصلىشفقتهومن6-

كلمعاكبالسالأمرتيمأمتيعليأثتأنلولا:كقرله،عليهمتنرف!أنمخافة

لنلاالكعبةدخولوكراهته،صالالِعنرنهييم.)701(افيلصلاةوخبر.وضوه

يسمعكانوأنه،)801(بيمرحمةْليمولعنةسئةيجعلأنلربورغبته،أمتهيمنت

الثمرأولر%واإذاالمدينةفيالناسركان.)901((صلاتهفيفيتجوزالصبيبكاء

وليدأصفريناديثم،بالبركةلهمفيدعووسلماعيهالهاصلىالرمرلإلىبهبووا

تتعنقالصفارلأن،عليهوثفقةبهرحمة.)011(الثرالتزفيمصيهاخجسافييراه

الصفيرارحعةإل!وسلماعيهالطصلىتهدعرهذاومن.وتشتهيهذلتبمثلنفرسهم

وغيرخيرأبالنساءووصيته،والتاتديرالاحتراممنحتهالعالمءراعضا.الكبيروتوقير

.)111!امتهمعاوحسنشفتتهووفرررح!متهاد!يدلمماهذا

311

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


..صنرفيكانراأنهمحصينبنعمرانعنطوللحديثفيصئمالامامأخرج7-

وقد):عمرانتالالا.يطلبرنيديهبينركبفيوسلمعليهاللهصلىالرسولفأرسله

مزادتينبينرجليهاسادلةبامرأةنحنإذانسيرنحنفبينما،ضديدأعطشأعضثنا

اخاءوبينأهاإبينفكم:قلنا.لكم.L.لا.أيها.أيهاه:تالت؟الما.أين:لهافتلنا.

:قاك.وسلمعليهاللهصلىالهارسولإلىانصقيااقنا.وليلةيوممسيرةقالت؟

رسولبهاناستقبة!،بهاانضلاقناحتىشينأأمرهامننملكهاافم؟اللهرسرلوما

موتعةَ،أنهاوأخبرته!أخبرتناالذتيمثلفأخبرتهفلها.وسم!!اعيهالا،صلىالها

دربنا...العُلياوبتيئالعزلاوفيفم!فأنحنت.برِاويتهافأمر،أيتامصبيانلها

تكادوهيئ!إداوة...معناقِرْبةكلوملانا.رويناحتىعطاضرجلأأربعونونحن

منلهافجمعنا.عندكمكانماهاترا:قالثم.(اخزادتينيعني)الما.منتنضرن

لئمأنااعميوا.اكعياهذااصعيفأاذهبي5:ليافاتال.صئرةلهاوصرُ،وتمريمسنر

زعم!كمالنبيَإنهأو.البشرأسحرلقيتُلقد.قالتأهلهاأتتفلما"مانكمننرزأ

(اممواوأفأسنعص.اخرأدبتتتاالحمثرمذاكالهافهدحَا.رذيْتزيْتأمرهمنكان

112()113.

نجداقبلومنماعيهالهاص!النبيبعث)تالْعنهالهارضيهريردأبيع!ت-لم9

ارفصامنبساريةفربصوواأفالبنثماثةلهيتالحنينةبفبمنبرجلفجات

ففال6ثمامةياعندكماف!لوسنمعيهاد"اصنىالنبيإليهفخرتَاامسجى

كنتوإن،تاكراع!تنعمْتنعموإن!دعذاتقتلتتنتنيإقا!حمدياخيرعند!ا

ثمامة؟ياعندكمالهْتالثماالفدكانحتىفتركه.شمْتماثنهفسلامالتريد

ياعندكما:فتال.الفدبعد!انحتىفتركهضاكر.اعىتنعمإن:لكقئتما:قال

منقريبنخلإ:لىنانص!!،ثهامةأصلقوا:فقال.لتقتماعندي:فقال؟ثمامة

محمدأنوأسمهدااللهإلاإلهلاأنأمثيد:فقالاصجددخلفمفاغتسلاالمسجد

أصب!فقد.رجهكمنإليئأبفف!وجهَالأرف!اعىكانماالمهِوامحمديا.الهارسرلث

ديئلتفأصبح،دينتمنإليئأبفخ!ندين-تكانماالهوا،إليالوجوهأحبوج!!

البلاليأحبُابددفاْصب!،بلدك!قإليئأبفخسابمدمنكانثاواللبما.إليُالدينأحب

عليهالهاحس!!النبينب!ثثره؟ترتَف!اذا.3العمرأريدوأناأختقنيىخيا%!إن،إليُ

واللهلا:قال؟11()إح!باتقانلْلهقال،مكةث*افصا،يعتهـرأنوأمره.رشم
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اليمامةمنياليكملاواللهولا.وصلماعطِاللهصلىاللهرسولمحمدمعأسلمترلكن

.11()د"وسلمعليهاللهصلىالنبيفيهايأذنحتىحنصةرحبة

فيوربصوهالمسلمونأسر.وقد،حنينةبنيرو!سمننجدزعماهأحدنمامةكان

مارأصحابهوسلمعليهاللهصلىالرسرلمعاملةح!نمنفرأى،رأيتكمااصسجد

مكةفتحقبلالقصةهذهوكانتلهم.وقوة،للمسنمينعونأنكان.الاسلامعلىحمله

عنالميريمنعواأنقومهوأمر،بلادهإلىرجعثم.عنهالهارضيثمامةاعتمر!قد

إلىرسلمعليهاللهصلىالهرصولفأرسل،التذالنبيإلىمكةأهلفثكا،مكةأهل

رالعبرالدروسمنالخبرهذافي.ذلتلهمفكان،ليميرهمعندهفيهميشنعثمامة

الدعرهفإن،يحصىلاماخاصةوالدعاة،عامةصنالمممهامنهايستفيدأنيمكناقيئ

جميعفيلدعوقهمالدعاةوقمثل+الحسنةراخوعضةبالحكمة"وجلعزالهاإلى

.الاقدوةونمم!الأسرة.فنعموسلمعليهالهاصلىالرسرلسبيلهوأحوالهم

أنهبهاورحمتهأمتهاعىوسنماعيهالهاصلىالرسولثنتةعلىيدلومما9-

دعاقدرض!ةنبيلكلإن،:وس!!عليهاللهصلىتال.القيامةمليهلهادع!تهأدف-

()116+القيامةميهلأمتيعةصصدعاِقياختباْتوإني.لهفاسمتجيبأمتهفيبها

جمبعاْالناسامتهمعار!ت،تحعتهصفقتهاعىبدلبصاانفقرذلمحذفىمختبكل01-

رضيأبيهعنهبرتبنصيمانعنالجيا-ثبالأمراءوحصماياهفي!دم!اات.لأعفبل

وأجيثىاعىأأمىأمرإذاإصعضيهالهاح!!الطر-ررىنذإلعنهصاصهاا

+:تالثماخب-أاصس!مينمنمعه!بصت،الهابتتصطَنفسهفاصةفيإصاهأ-سية

ولا،تغلْواولااغزوا.باللهكفرص-اقاتلر،تعالىالهاسبيلفيالهاباسصاغزرا

ئلاثإلرفارعياخشركينمنعفْوكلقيتوإذا.وليدأتضم!واولا،نمم!وارلا،تفبثا

.الاسلامإلىادعيم:عنهموكثمنهكلفاقبلأجابركفْيتهن.(خلألآو).خحال

همفإن،الجزيةفسهماأبراهمفإن.......عنيموكثمنهمفقبلأجابركفإن

.)117((00وقاكيمألهبافاست!تأبراهمفإن.عنهموكفُمنهمفاقبلك:جابِ

وسر!عليهالهاص!الهارسولأنعنهاللهرضىالتمابنأنسعنهـايةوفي

ولا،فانيأشيخاْتقتلواولا،ا"!هر-صلملةاعىو،وبالهاالهاباسمانصقوا1،تالْ

الهاإنوأحسنوا،وأصلحرا،غنانمك!وضمرا،تقلواولاامرأدولاصفيرأولا،صفلأ

.)118!!اخحسنينيحب
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فيفريدةقدوةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمحمد-ب

:(الفريقروحوتنمية)والتشجيعالجماعيةالمشاركة

قبا.مسجدمعهمفبنىْشي.كلفيإخوانهيشاركوسلمعليهاللهصلىكان1-

.والترابالحجارةمعهميحملوكان،التقوىعلىأسسمسجدأول

رلقد،أصحابهمعالترابينقلالأحزابيرموسلمعليهاللهصلىالرسولوترى2-

يترل:وهوبصنهبياضالترابوارى

صليناولاتصدقناولاألحتديناماأنتلولاوالله

عليناأبواقدالأولىإناعيناسكينةفأنننلنْ

:قاللدبما

أبينا)012(فتنةأرادوااذاعلينا)911(أبواقدالملأإن

وسلمعليهاللهصلىمحمدأصحابأنعنهالهارضيالتمابنأنسوعن2-

:الخندقيوميتولونكانواأجمعينعنهماللهورضي

أبدابقيناماالجهادعلىمحمدابايعواالذيننحن

يترل.وصئمعليهالله،حمليرالمبي

(والمياجرد)131للأنصارفاغفرالاخرذخئرالخترإناليما

ركانابعيرعلىمناثلاثةكلبدرغزوةفيكنا:تالمسعودبناللهعبدعهت؟-

فإذ!،وصسر!اعيهاللهصلىالهارصوليزمي!!-عنهماالهارضي-لبابةوأبواعي

نمثيحتىاللهرسوليااركب:تالا.وسمعيهالهاصلىالنبي)122(عقبةحانت

منكماهالأجرعنباْغنىأناوما.منياخيعىبافأنتماما5:فيقول.عنك

)123(.

ننراعىوسر!عليهاللهصلىالنبيمر:قالعنهاللهرضيا"لأكوعبناسمةعن3-

اسماعيلبنيارموا":رسلمعليهاللهص!النبيفقال.)124(ينتضلونأسلممن

باْيديهم،الفريفينأحدفأمسك:قال.فكنبنيمعوأناارموا،رامياْكاز،أباكمفإن

ممهمواْنتنرميكيف:قالوا؟ترمرنلامالكم:وسلمعيهاللهصلىالهارسولفتال

.12()د"كيكممعكمفْناارمرا*:رسئمعيهالهاصلىالنبيفقال،
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!رعايته:توجيهه!حسنوسلمعليهاللهصلىحكمتهد-

البدويفيفهم،يدركونبماحضورهيخاطبرسلمأعيهالهاصلىالرسولكان1-

كانكما،وبينتهحياتهيلاثمبماالحضربويفهم،ومسوتهجفامهيناسببماالجافي

منهفتكني،!اخكتسبةالفطرية3وقدر،أصحابهوانتباه،المداركتفارقيراعي

بالحكمةا"،نوريعال!،اخجيدالحافضإلىالعابرةراللمحة،الذكيئالألمعيإلىالإضارة

وتوجيهه،رعايتهوحسنبحكمتهالناسقلربما!وبهذا.الحسنةام!عطةباوينصح،

امرأتيإن":وسلمعليهاللهصلىالهالرسولقالفزارةبنيمنرجلأأنهذامن

إبلمناكهل:وسلمعميهاللهصلىالنبيلهفقال.أنكرتهرأني،أسورغلامأولدت

نإ:قال؟أورقمنفيهاالتلحل:تال.خعْر:قال؟ألوانهافما:قال.نعم:تال؟

وهذا-:قال.مجرقنزعهيكونأنعسى:قال؟التذأتاهافْش:قال.!لدتأفيها

لغد.)126(،1عرقنزعهيكرنأنعسى

استهجنهالذتيذالتيقيسأن-أنكرهفابصحةقناعه"!الرحيدةالوصيمةكانت

أنكراكتيهذاإن.وبينتهالعمليةحياتهمناعتادهماضىواستفرب

الزرجينابينالثتةيفقدهذامثل!إن...بالفاحئةضمناْأهلهيتهم،لسوادهولده

فبحكمته...الأسبابهذهبمثلالأسرتتقرضىماوكثيرأ،بينهماالعلاقاترموهن

يجمعحكيمبباْسراواْقنعه،خاصرهوصيب،الرجلسثك!كبددوسنمخيهالطاصلى

ألرجلكفلدتِاالعحئينحياتهم-تالناسخبره!ماوالتجريبيالعاقليالجانببين

النغس.فيضبيةأدنرالريبتذر،ذاتيةْقناعة

ا.لأحاسيسيفصب!انإذالناناسأعحاثإلىابوسحاعميهالطاصلىوكان2-

قفيركانكما،ويهزهاالإنسانيةاخثاعرويحركالعقرصليخاطبكانكما،اطفوالعه

ينبغيحيثالثافيالبلسمفيضيم،وأناةبحكمةالأمهروويمال!،غفواتهامنالنفوس

مجلسهفيوسلمعليهالهاصلىالرسولأشقريشمنفتىأنهذامن.ي!ضعأن

فقال....مهمه:فقالرا،وزجروهالترمفمبل.الزنافيئليامْذنانلهرسوليا:فقال

:قال.فدالتاللهجعلني!والهلا:قال؟لأمكأتحبه:فاقال،تريبأمنهفدنا.أدنه:

جعنياانلهرممولياالهوالا:قال؟لابنتثأنتحب:فال،لأمهاتهميحبانهالناصنولا

اديهالهاصلىالهر--للهذكرثم-لبناتبميحبونهالفاسرلا:تال.فداكالله

الدهرصر!لياوالئهلا5:لتهمفالفتىيقرءلاكذكلوفي،!خالتهوعمتهأختهوسلم

11وقالعليهيدهوشمعليهالهصلىالهارسولوضههذاوبعد..فداكالهاجعلني

y N c

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الافترالتذبعديكنفلم:الراقيقال،.فرجهوحمنن،اقبهوطهر،زنبهاغفراللهم

.)127(شيءإلىيلتفت

يتناف!وأنه،المجتمعفيالزشأثرالفتىأدركفتدأروعهوماالاسلوبهذاأبلغما

لنريهاهويرضا.لاكما،وأهليهملأنفسهمبرضونهلاجميعأالناصوأن،اخرومةمع

الاقتناععلىحملهمما-اعيهمويخرجعنهميثذفينمالناسهؤلاءمنواحدوهو-

النانس.قرارةمنإليهالدافعكانماالأموروخير!طلبهعنوالتراجع،عنهبالاقلاع

وسلم،عليهاللهصلىالرسولترجيهحسنعلىلتقفالخبرهذاإليكأسوق3-

توجيهيحسنكانوكيف،وصفارأكبارأالأمةأبناءبجميعوعنايتهرعايفعضيماع!و

تحولالذتي،الخبرهذااعيهيدلمااستخراجلكتاركأ،الميولوتصعيد.الصاقات

.العتيهتالبيتمؤذنليكونولهوهعبثهمنعابثثابفيه

بعضفيركنا)912(نفرفيخرجت):فال(NTA!عنهالهارضيمحنورةأبيعن

مرذنفأذن،الصريقببعضوسلمعليهالمهاصلىاللهرصصولافقينا...حنينطريق

صرتفسمعنا،وسلمعليهالهاصلىالطارسرلعنوسلمطيهالهاصلىاللهرمولي

الهاصلىالهارسرلفسمع،بونستهزكأه،فحكيهفصرخنا،متنكبونونحنالزذن

قدصايهسمعتالذخ!أيكم:فقال!يديهبينوتنناأنإلىإلينافْرسل،وسلمعليه

فاْذنتم:وقال،وحبسنيكئيمفْرسل-ارصدتر-إليُكئهمالاتومفْشار؟ارتفع

به،أمرفيمماولا،وسلمعيهالنهصلىالهارسرلمنإليُأكردثيئًولافقمت.

عيهالهصلىالهارسرلاعيفلقى،وسنمعليهالهحس!!الهارسرليديبينفتمت

نأشهـأ،الهاإلاإلهلاأنأشهد،أكبرالهقل5:قالابنفسههرالفدينرس!!

الصلافىاعىحيئ!الصلاةعلىحي،الهارسرلمحمدأأنأشهد،الهارسر-لمحمدأ

.+اللهإلاإلهلا،أكبراله01أكبرالله.الفلاحعلىحيالفلاحعلىحي.

يدهوضعثمافضةمنشيءفيهاصرةفأعصاني،القدينقضيثحيند!انيثم

،كبدهاعىثم،ثدممهبينثم،وجههادىأمرهاثم!).!\(محنررةأبيشاصيةعلى

النهر-لقالثممحنورةأبيسرةرسمماعيهالهصلىاللهرسرلييدبلغتحتى

اللهرسوليا):محنورةأبوقال+اديكوباركفيكاللهبارك،وسلماعيهالهاصلى

منالهالرسولكانشيهكلثوذهب.،به3تأمرقد+:فقال!بمكةذينبالتمرني

بنعتابعليفقدمت،وصم!!اعيهاللهصلىالهالرسولمحبةْك!ذلكوعاد،كراهة

عليهالهصلىاللهرسولأمرعنبالصلاةمعهطأذنتالثهرسولعاملأسيد
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وملءطاقاتهمرتوجيه،وشبابناأبناننارعايةإلىاليومأحرجناما)!13(.(وسلم

ينهلتربورَلممنيجخلالمن،العميمبالخيرالأمةوعلىعليهميعودبماأوقاتهمفراغ

.إ!الكريمالرسولمنهجمن

ونجدته:وسلمعليهاللهصلىشجاعتههـ-

الفضمبقوةفضيلةفالشجاعة،والنجدةالشجاعةوأما):عياضالقاضيقال

فعلهايحمذحيثالموتإلىاصترسالهاعندالننسثقة:والنجدة.العتلوانقيادها

حضرقد،يجهلُلاالذيبالمكانمنهباوسلمعليهاللهصلىوكان.خوفلون

لاومقبلَ،يبرحلاثابثوهو!مرةغيرعنهوالأبضالالكماةوتراالصعبةاخواقنط

سواه)132(لةبعنهوحنضت،قرةلهأحصيتوقدإلاشجاغوما.يتزحزحولايدبر

يرمأفررتم:رخلَوسالهالبراءسمبم-السبيعي-اسحاقأبيعنسعبةعن......

وسلمعليهاللهصلىالمهارسوللكنةقال؟وسلمعليهاللهصلىالمهارصولعنحنين

عليهالهاصلىوالنبي.بلجامهاأخذسفيانوأبوالبيضا.بغلتهعلىرأيته....يفرلم

.)133(000(.،كذبالنبيأنا:يت!لسإو

ولا13!)ثأرضىو.،،أجاِدو.،اأنجدولاأشجعرأيتما:عمربنالهاعبدوقال

وسلم.عيهاللهصلىالهارصرلمقأفضل

اتقينا13()دالحدثراحمرُتالبأشحمىإذاكناإنا)عنهْاللهرضيعيرتال

شوذوفحنبدري!مرأيتنيولف،منهالعدةإلىأقربأحديكونفما!الهبرسول

بأسأيومنذالنا-!أثدمنوكاناالعدوإلىأقربناوهو،رسلماعيهالله!صبالنبي

)0!136(

منهلقربهالعحودناإذاوسلماعيهالهصلىمنهيقْرُلبالذيهرِالثجاغكانوتيل

وسلماديهاللهصلىالنبي!ان):تالعنهاللهرضيمالكبنأنسوعن.)137(

ليلة،ذاتاصدينةأهلفزعولف،الناسوأشجع،الناسوأجود.الناسأحسن

الناسسبققد،وسلمعيهالهاصلىالنبيفاصتقبلهم.الصرِتقبلفانم!إآلناس

طئحةلأبيفرساد!وهو.)913(تراعوالمائراعهلكل:يقولوهر.)138(الصوتإلى

إنهأوبحرأوجدئهلتد:\().ثفقال.سيفعنقهفي.سرخعليهمااغرىِ،

1(اث0110لبحرُ
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أولكانإلاكتيبةوسلمعليهاللهصلىاللهرسرلُلتيما:حصينبنعمرانوقال

لا5قال:إذبدريوموسلمعليهاللهصلىمنهكانماهذاويوكد.)1421(يضربمن

1)،دونهأناأكونحتىشيًإلىمنكمأحذيقدنن L)r.

أبي،أبو.فافتدا.،المسلمينلدىأسيرأبدريومخلفبنأبيبناللهعبدوتع

فرقأيوحركلأعلفهافرسَعندي:أنذاكوسلمعليهالمهاصلىللرسولقالهفيماوكان

الله.شاهإنأقتلكأنا:وسلمعليهاللهصلىالنبيلهفقال.عليهاأقتلكذرمن

نإنجوتلامحمدأين:يتولخلفبنبأبيوإذا!أحدغزوةوكان!تالأيايمومضت

ناعترضهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىنرسهعلىشذأبيرآهفلما.نجا

وتناولاخلواطريتهأي،هكذا:وسلمعليهاللهصلىالنبيفقال،المسلمينمنربالَ

عنهتطايرراانتفاضةبهافانتفض،الصمةبنالحارثمنالحربةوسلمعليهاللهصلى

عليهاللهصلىالنبياستقبلهثماانتفضإذاالبعيرظهرعن)144(الشئفرا.تضاير

14)مرارأفرسهعنمنهاتدأدأطعنةعنقهفيفطعنه،وسلم o).قريشإلىأبيفرجع

الناسبجميعبيماكانلو:فقال.بكبأسلا:يتولونوهم.محمدقتلني.:يترل

قفولهمفيبسرففمات،لقتلنيعليبصْقلووالله.3قا!أأنا:قالقدأليس.لقتلهم

.(f),1مكةإلى

نألرلامحمد!بيدهننسوالذي5:وسلمعليهاللهصلىقولهاخقامهذافيوحسبنا

شفةْأجدلاولكن،أبدأاللهسبيلفيتفونسريةخكفقعدتُمااصسلميناعسيثق

بيد.محمدننس!والذي.عنيايتخمنواأنعليلأمويشقسعةيجدونرلا،نأحملهم

.)701(،فأقتلأغزوثم.فهتلأغزوثمافدتلالهاسبيلفيأغزرأنلرددت

وسئمعليهاللهصلىالرسوللخلقموجزهجملعلىوقفناأنبعد-!

والتأسيب،اتباعهأهميةإلىالاثارةمنبدلاتفصيلأأخلاقهبعضرعرفنا،وأداب

نجدوتد):عياضالقاضيقال.بالتخلقالأخلاقفإنبالتعلمالعممكانفإذاا

عليها،ويرلد،جميعهادونالأخلاقيهذهبعضعلىيصبع-ايانبياءغيرأي-غيرهم

بعضخلقةمننشاهدُكما!تعالىاللهمنعنايةقمامهااكتسالبعليهفيسهل

نجدوكما،السماحةأو.الس!اناصدقِأو،الشهامةأو،السمتحسنعلى(لصبيان

يست!!واخجاهدةوبالرياضة،ناقصيايكملا!كتسابفبا،ضدْهاعلىبعضهم

ركل1)118(فيهاالناسيتفاوتالحالينهذينوباختلاف،منحرفهاويعتدل،ممحومها

1(.إ)9(لهاخمقاصاميسر
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وأن،والصديقينالأنبيا.صفةالحسنالخلقأناعلم):المقدسيقدامةابنقال

هذاأنواعلم...الشيطانسلكفيبصاحبهاشنخرط،قاكلةسمومالسينةالأخلاش

صادقأيخلقصبيمنفكم،الخالقمنمنحةالفطرةبكمالِيحصلتارة:الاعتدال

علىالنفسحملوهي،بالرياضةوزلك،بالاكتسابيحصلوتارة،حليمأسخيأ

الجوادفعلفليتكلف،الجودخلقتحصيلأرادفمن،المطلوبللخلقالجالبةالأعمال

المتواضعين.أفعالتكلفاقواضعأرادمنوكذلك.له!بعأذكليصيرالبذلمن

يكونأنأرادمنأنكما.ذلكفيأثرأللعادةفإنالمحمردهالأخلاقجميعوكذلك

ويغيرالنفسفييؤثرالنضاشلأسبابتعاطيأنوكما....الكتابةفعلتماطىكاتبأ

تكتسبوقد.خيركلبسببهفيحرمعادةيصيرأيضأالكسلمساكنةُفكذلك،خبعها

)015(0(والشرالخيريسرقلصالطبعفإن،الخيرأهلبمصاحبيماالحسنةالأخلأق

!أدابهخلقهوكانت،أعيننانصبوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسيرةكانتفإذا

بأخلاقه.والتخلق،اللهثماءإنبالتاَسيأحسناسبيلنامنار
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التيوالنواهيالأوامرمنمجعوعةعلىتاقومالاسلاميةالأخلاق:الثانيلمبحثا

الاسلامية.الشريعةتتضشها

عبدمحمدالدكتوريتول.الاس!فيألأصليةالأخلاقيالإلزاممصادرهي!هذه

اكامر-نهايةفي-الاسمبهذاجديرأخلاتيمذهبأبَيستند):اللهرحمهدرازالله

حولهيد!رالذيالنوويوالعنصراوالمدارالأساسيةالتاعدةنيو،الإلزامفكرةعلى

وفناء،ذاتهالعمليةالحكعةجوهرسحقإلىفتدهيؤديوالذبَ،الأخلاقيالنضامكل

عدمتوإذاامسؤوليةهناكتكهتافنإلزامهناكيصلمإذاأنهذالت،ماهيتها

وتعم،النصاموينسد،الانوضىتتفشىوحيننذ،العدالةتعودأنيمكنفلا،امسونلية

يسمىخاوطبتأ،أيضأالاتاتتمجالفيبل!فحسباقعالهمجالنيلا،الهمجية

1(د)1(الزامبلونأخلاقيةقاعدةنتصوركيفأخرىناحيةومن....1.\خلاقيباخبدأ

أسلفنا.كماالعقيدةعلىتتوملأنهابهمسلمالاسلاميةألأخلاقفيالائزاما!هت.

أربعة:لاسارمافيالأخ!تدرومص

الكريم:الاقرأنا-

الخيريبينحيث.الأخلاط!خكارمسصدرفيرالرضيةللأح!ممصى-أفهفكصا

يبينكما،شهماكل%لرتفخيالتيوالسبل،اية،الرذالنخي!ريبيما!،رالثر

الخ!قية،رالتعاليمنلوالنفا!اخلأقاأحصولمنفيهثد.ذلكضاصترتبةاتبالما

إلاتعبدواألاربترقضى".وجلعزترلههذامن.الكثيرالخيرالحكيمةياصوالِ

رلاأفبهباتقلنلاكلاهما%رأحدهماالكبرعندكأيبغنإماإحسانا-بالوالدينإياه

ارحمهماربوتلالرحمةمناذذجنا!لهماواخنض.كريمأتإ.!لهماوقلتنهرْئعا

لنإنتمرحأرض1اْفيتمثىو"لا5وجلْعزقولهإلى)132("صفيرأربيانيكما

وافراهي.الاوامرمنكئيرأتخمنتفقد.)133(!طولاًالجبالاتبئولنرضا"1-تت

تتناول...أثارهاوتبين،مساونهاعنرتنهياالأخلأصقبمحاسنا"!لتزامتتناول

منلقمانسررةني!ردفيمايقالهذاومثلاومباثمرةصريحةاياخكقيةانبالجه

لصلمالركإنبالطتشركلابنييايعضهوهولابنهلقمانقالوإذ+وجلْعزقاله

صوتكصْراخمضمثميكفيراتصد+وفالىسبحانهقولهإلر.\()ثو،.عضيم

.)301(،الحميرلصرتالأصراتأنكرإن
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فووأصواسكملرفعوالاآمنواالذينأيهاياهالحجرا!سور-فيوردماهذاومن

لاوأنتمأعمالكمتحبضأنلبعضقبعضكمكجهربالاتوللهتجهرواولاالنبيصوت

تلوبهماللهاصتحنالذينأوا%الهارسولعندأصواتهميفضونالذينإنت!ثعرون

لعبادهالعالمينربمنمباشرتأديبفيها.)156(+عضيموأجرمففرةلهم،للتقررَ

وتربيةتأديبالثانيةالآيةوفي.الأخلاقيالالزامجانبيثبتقويوتعليل!المؤمنين

سورةأياتبتيةفيياقالهذاومثل.الأخلا!قبهذ.الالتزامجانبيقويبالإيحاء

لاآمنواالذينأيهايا+:وجلعزقولهمنالأخلاقيةالنواحيتناولتالتيالحجرات

أيهايا،:وجلعزقولهإلردا()7...+منهمخيرأيكونواأنقوه!عسىمنقوثميسخر

يفتبولااتجسسهولا،إثمالطنبمضإنالصنمنكثيرأاجتنبواأمنواالذين

الطاإناالهاواتاتواافكرهتموهميتأأخيهلحمياكلأنأحدكمأيحب،بعضاْبعضكم

وأنثىذكرمنخلاقناكمإناالناسأييايا"الآيةوتاسي..دا()8هرحيمتوالب

خبيرهاعيماللهإن،أتقاكماللهعندأكرمكمإن،لتعارفراوقبانلمثعربأوجعلناكم

إلىبالمزمنينلتدفع،اللهعندالخلق!رموبيانأ،سبهتمالكلوتعليلأتتريرأ)913(

علىأمبنياالالزامهذامنأقوىالاطلاقاعىنجدولت.الحميدةبالأخلا!الالتزام

السينةالاخلاصقءتوتنهيالحميدالأخلا-قولتكثير-أياتوهناك.العاقيد

عندكيوالسااالوجدانيالجانبفيأثارهاتتركمتصدةباْسالب،وتميحأتصريحأ

اخسم.

النبريةالسنة3-

بربعىالعلماءأجمكلرتاتفريرأوفعلإأوقوليص!اسر--لعد!ثبتماكلومي

رالآداب1.\خلاتبابفيوسلماعيهاللهصلىالرسولع!تثبتوقد.بهاالعمل

خاصةكتبأمصنفاتهمفيالأوانلالمصنفونأفردوقد،جدأكثيرةأحاديثوالفضانل

محاسنفيالترغيب!و(والصلاة)البرو!ا"لأدب)عنوانتحتاخوضوعهذافي

مصنفاتأفردمنوصنهم،هذاونحو.(الأخلنمسال!ءمنالترهيب)ر(الأخن

الأول.امبحثامصلعفي!ذاإلىأ!حمرناوقد.النفرسوتهذيببالأخلاقخاصة

بنالهاعبدرراهما)ا\خلاتفيوسئماعيهاللهححلىالهرصإلع!تثدومما

ابالصدواعيكم+:وسلمأعيهاللهصلىالللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعود

يصدقالرخذيزالوما،الجنةإلىيهديالبررإن،البرإلىيهديالصدثفإن

إلىيهديالكذبفإنوالكذبوإياكم،صديتأالهاعنديكتبحتىالصدقريتحرفَ
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حتىالكذبويتحرىيكذبُالرخذيزالوما،النارإلىيهديالفجوروإن،الفجور

.)016(،كذابأاللهعنديكتب

الآخردونائنانِيتناجىفلاثلاثةكنتمإذا".رسلمعليهاللهصلىقولههذاومن

.%1V()،يحزِنهذلكأنأجلمنبالناستختلصواحتى

سبيلعلىتارة،متنرعالأخلاقيالتوجيهفيوسلمعليهالطاصلىالرسولواسلو-

منأوقيبما..الثناءسبيلعلىوحينأ،الإخبارسبيلعلىواْخرى،والنهيالأمر

عنهاللهرضيهريرةأبيعنهذامن.الكلموجوامع،بالخصااوحسن،البيانروعة

اللةزادوماامالمنصدقةَتقصنتْما"وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:تال

t)هاللهرفعهإلاللهأحذتراخنغوما،عِزأإلابعفوعبدأ V)r.

اللهصلىالثهرسولعلىالتيسع!بدوفدُقدم:تالعنهمااللهرضيعباصابنعن

عليهاللهصلىالرسولوقال.(الندْامىولاخزاياغيربالتوممرحبأ:فقالوسلمعليه

ومن.م!163(رالأناةالحلئم:اللهيحبهماخصلتينفيكإن+:القيسعبدلأشجويشما

يخشلابما،عليهموثناؤه!أصحابهبمضلفضانلوسلمعليهاللهصلىبيانههذا

عبدنمم،:وسلمعليهاللهصلىكقوله...امدحهذامثلفىِفتنتهبمأمنتوإذا.عليهم

ه:عنهاللهرضيحمرفيوقرله.لأ()0،64اللهسيرفمنسيفالوليدبنخالدالله

أمين،أمةلكلهوسلمعليهالئهص!!رقرله.)163(،رسمرلهوأسذاللهأسدحمزة

منوغيرهمالأربعةالخلفا،فيذكرهمماهذارنحو)166(+عبيدةأبوا!امةهذهوأمإن

.)167(أجمعينعيهمتعالىاللهرضوانالحمحابة

قريش،نساءصالحالإبلركبننساءخير+:وسلمعيهاللهصلىقولههذاومن

.)168(،يدهذاتفيزوجعلىوأرعا.،صفر.فيولدعلىأحناه

ولكن،بأموالكمالناستسعونلاإنكم:هوسلمعليهاللهصلىالرسولقولأبلغوما

.)916(،الخلقوحُسْنالوجهبسصمنكميسعهم

:علاجماا3-

الأحكامفيالرنيسيانالأصليانالمصدرانهماالشريفةوالسنةالكريمالقرأن

فيهيردلمفماهذاومع.أسلفناكماالآدابومحاسنالأخلاقمكارموفي!الرعية

علما.اتفاقوهو.الإجماعهوحكمهمعرفةإلىفالسبيلالسنةأوالقرأنفينص
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هر)الإجماعفدور.السنةأوالاقرآنفينصفيهلردلماشرعىحكملحىالأمه

شأنهمنيكونأنلون،عباديأو،فقهيأوأخلاتيطابعذاتجديدةمشكلةحسم

.)017((النظريةالدينمسانلفيأو،التصبيقيةاالحياةمسانلفيينطرأن

قدلهالإجماععلىبهيستدلدمما.الفتهأصولكتبفيالمبسوطةشروطهوللاجماع

نوئهاطؤمنينصبيلغ!يرويتبعالهدىلهتبينمابعدمنالرسوليشاققومن5:تعالى

تجتمعلا5:وسلمعليهاللهصلىوقوله.v(1)1همصيرأوساتجهنمونصلهتولىما

حسنأالمسلمونرأهما5:مسعودبناللهعبدعنثبتوما.)172(،ضلالةعلىأمتي

.(Wc)،قبيحاللهعندفهوقبيحأالمسلمونرأ.وما،حسناللهعندفهو

:القياس4-

لممما.فقهيأوأخلاقيطابعذاتقضيةفكل،التشريعمصادرنيمعروفوهو

بهوتلحقأصلإعلىتقاشاجماعفيهايردولم،السنةأوالقرأنمننصفيهايرد

فيأحكامهامبسرطةبهايلحقوماوشررطهوالقياس.الحكمعلةفيبينهمالجامع

أيضأ.الففأصولكتب

النضامأنلناتاممدوجلعزالهاإلىكلهامردهااخصادرهذ.أنعرفناوإذا

.احشرعإذنوحدهسبحانهفالمه)،وحدهالهاعندمنمصدرهالاسلامفيالأخلاقي

17(.)ث(مباشرةغيرأومبانرةبصريقة.لأمرهمقررينسوىالآخرونرليس
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الاسلامية:الأخلاقخصافص:الئالثالمبحث

والفصرةللعقلموافتةوبأنها،والثباتوالوضوحبالبساطةالاسلاميةالأخلاتتتصف

ثاملة.عامة

البمماطة:ا-

لاأيبسيطوأمر.!يهضبالشيءوسر،السئفةوالبسطة،النثروهوالبسنضمن

ادسقانمةوالعقيدة،العتيدةاعىقانمةالاسلاميةفالأخلاق.تعقيدولافيهغموض

ثااعىهذدالعقيدفىصنةتعكسأنفصبعيافيهتعاقيدلابسيصوالتإحيد،الترحيد

نأيستصيعمسلمفكل.السلركأداب،!الأخلاقمكارممنعليياياقومأومنهاينبثق

فدلي!،دليلأووسيهإلىيحتاجفلاأحوالهجعيعفيالاسلاميهبالأخلاقيم!إت

اخسلميحتاجفماذا.وسلمعليهالهاصلىالنبيوأسوته،رسولهوسنةالهكتاب

العزيمةمنأكثرإلى،استقمثمالهباأمنتقل،:وسلماعبهالمهاصلىتولهلتصبيتي

يقالهذاومتل،التعتيديقتضيمماانحرافأوإلتواءغيرمن،ساإكهفيوالاعتدال

قكنلمفإن،تراهكأنكالئهتعبفأن"الإحسطنوسلماعيهاللهصلىقولهتنفيذفي

الأمرفيماركل.مساعدأوخارجيرقيبإلىالأمريحتاجلا،هيراكنإنهتراه

اخاضية.والعزي!ةالدالْمةباليقضةمنرصةوهذه،الدن!االسرفيوجلعزالهمراقبة

والتعقيد.التكئفت-البعدهيا.،سلاسيةخنا!1فيصةالبثأنالفصلوخلاصة

ثحمة،امنالذلجنا-لهماواخنض+:وج!!عزقالهفيبماالتخلقاخسئمفيكفي

الله-لفيرالفضةالتكبرتكثفترأت-17()د،صفيرأربيانيكماإرحمهماربوقل

وأب!ضه.هذاأيمروما....لهماهعاواكبالرالدينوالرأفةاليناوالتزام،رالعمل

:لوصْوحا-2

بينأح!لم،والنهيالأمربينتحور،بينةواخصمحةأنهاالاصلاميةالأخلاقخصانصمق

الأخلاتيةانبالجرِتناولتالتيالنبِيةوالاْحاديث،القرأنيةفالنصوص،والتركالنعل

فيبسصةأوتيمندلالاتهايدرت،!حموف!و.،خنا.ولافيهالبسلا،واضحةاجية

كانإنهالزنا.تقرب!اولا5تانلمى-عزقرلهدلالةتركلافمن.تيةِلمومنالعلم

مع!الجمثراضحاْرلالاتهثنالأدنىاحدايبقى؟!)176(،سبيلأوصا.فاخة

22http://www.al-maktabeh.comث



لاهذاومع.والضيقالواسعالزناخنهومالادراكهذاجانبيأوطرفيبينالتفاوت

كلعنوالبعد،اجتنابهمنبدلا،مرنولأسينأوطريقأفحشأكرنهفياثنانيختلف

ومحا!.محرمبيناختلاففيهيقعأنيمكنلاوبالتالي.إليهيفضيما

:الثبات3-

علىقانمةلأنها،والتبديلالتفييروعدمالثباتالإسلاميةالأخلاقخصانصومن

الأخلاقمكارممن.والسخابالعهدوالرفاءوالأمانةفالصتق،الثابتةالراسخةالعقيد-

محمدالمرسلينخاتمإلىالسلامعليهأدملدنمن،رالرسلالأنبياءبهاجا.التيا

اهكاناأوالزمانباختلافيتبىلولامنهاواحدمفهرميتصورلا،وسلماعيهالهاصلى

غابرمن،خالغهماوالكذب،الواقعطابقماالصدقفيبقى.والأطواروالأحوال،

والفني.والحقيرللأميربالنسبة،وغربهاالدنياثرقوفي،هذايومناإلىالاسلام

.لثجاعوالجبانوا.لحليموالفضبانوا،لفقيررا

للمقل:موافاتة4-

...واا،عتباروالتفكيرالنضا!ودعا،اللانقمحلهالإنسانيالعتلا!،صلامأحللاقد

يناقضها!مافيهاليس.السيمةاللمتس!موافقةالاسلاميةالأخلاقتكونأنفطبعي

والثناءا"لأمينمنالنيلأر،الجوروزمالبخلمدحإلىتنكيرهبهينتهيعاقلمنفما

نأيعني.،لهذاا.بوا"لاشادةالأر!تأوتشجيع!احيماإنتقاصأو...اخاسْنااد!

ويوافقه.إليهينصابلاكبتاعمىتيمالعاتل

ةللفطرةموافاتة3-

عليهاللهصلىالهارسولأنعنهالهارضيهريرةأبيعن.الفطرةدينالإسلام

يمسجانه،أو،ينصرانهأو.ييودانهفأبراه،الفطرةاعىيولدمرلردكل،قاليْومملم

:هريرةأبويقه-لثم؟جدعاهمنفيهاتحسرنهل.جمعاهبهيمةْالبهيمةتنتجكما

القيمالدينذلكالهالخ!!تبديللااعيهاالناسفص!!التيالطافصرة5:ثنتمإناقروْوا

،بوالاقرار،اللهخعرفةالاستمدادوجبلتهمفصرتهموفيالناسِيولد)177(....+

ولكن،انحرافأتيع!تبعيدأ،دلام!كلحالههت.النفوسصفاة،الفةطيبوا

إلىالسليمةالعقيدةومن،الفصرةري!تمنفيخرجانه.فيهيؤثرانالذاناهماأبريه

تامه،الخقهااسة!امرلدالبهاثمترونكما،الفاسدةالمعتقداتأر،الأديانصتغيرها
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وأ،أنوفهايجدعونالذينأصحابهابنعلوالتفييرالتبديلعليهايرذإنما،الأعضاء

عليها)178(.خلتتالتينطرتهافيشوهون،أذانهايتطعون

الفطرمعمتفقةفهي!بصناتهمتصنةأنهابدفلا،الدينمنالاسلاميةوالأخلاق

وتمجه!سينهاوتكر.!الأخلاقمكارمإلىتميلالسليمهفالفطرة.السليمةالإنسانية

فإذا،يعارضهامافيهاليس،لهاموانقةةالفحاإمعمنسجمةالسليمةفالأخلاق

متاهاتفيوانزلقت،اكاخلاقمكارمعنانسلختخارجيةلعواملالفطرانحرنت

)917(.سبنها

شاملة:عامةإنها6-

نطاموأنالاسلامجوانبجميعفيمبثوثةالأخلاتيةالتعاليمأنبينتأنسبق

وبراطنه،ظواهر.جميعفيحلتههوبل،الاسلاممنضإمنجزنيأنصامأليسالأخلاق

جميعفيمتداخلة،الجسدمنالدمعروقبمنزلةالاسلاممنالأخلاقيموالنصإ

نأبوسعناهذاكلرمع.أحكامهجميعفيالأخلاقيةالتوجيهاتتداخل،أنسجته

الأتية:الميادينفي،التطبيقحيثمننحدرها

وسلركه.الفردسيرةتنتضمالتيوهي.(الفردية!الشخصيةالأخلاتا-

.الأسرةشرْونتنتطمالتيوفي.الأسريةالأخلاق2-

وتنتطمها.امجتمعأبنا.بينالتصرناتتكسوالتيوهي.الاجتماعيةاياخلاش3-

الااخلاتية.الناحيةمن

الدولة.أخلا!أي.والرعيةالحكمأمررينتضموماالرعاةأخلاقإ-

إلىبالمسلموترققي،وتحليهاوجلعزاللهنحوالراجباتتنتطم:دينيةأخلاق5-

.ايضمارهذافيالفضيلةدرجاتأعلى

الاسلاميةالكتبأمهاتوفي،الكريمرسولهوسنةتعالىالملهكتابفيهذارتفصيل

.)018(الموضوعلهذاعرضتالتي.وحديثهاقديمها
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الخاطنةالأخلاقيةالمفاهيمبعضتصحيحةالرابعالمبحث

أكبرمنالعقيدةأنعلىمتفقونوالثقافةالفكرنيالبحثتناولواالذينالعلماهأكئر

عبادةمنالأخرىالمقوماتجانبإلى،مكوناتهاأبرزومن،ومقوماتهاالثقافةدعانم

مدلولهاللثقافةأنعلىمتفقونأنهمكما..هذايلحقوما.....وتقاليدرعادات!أخلاق

وأن.الأمةنقافةمرأةاخجتمعوأن،الإنسانحياةفيالواضحوأثرها.السلوكي

يخفالتباينهذاوأناثاقافاتهافيتباينهاثمرةهوسلوكهافيالمجتمعاتتباين

.1(لم)19الأممثقافاتتتتاربمابمتد)رويتوار!

عامة،شاملةقيمعلىواعتمدتاوصحت،العتيدةسمتكلمانإنهالأمريكنومهما

المثلمستدىعلىأفاقهراتسعت،الحياةفيأمر.واستتامالإنسانسلوكسماكلما

بعتيدتهالإنسانالتزموكئعا،أجلهامنرالعمل.تحقيتهاإلىيسعىالتيالعنيا

قرلهايناقضلاالتيهيالسريةوالثخصية!سملوكهواستقامأخلاقهحسنتوتصم!ها

التاصةتصرفاتهاجميعناخمالعقيدةتكرنبل،معتقدهاسلركهايخالفولا،فصه!!

.الحياةميادينجميعفيوالباطنةالضاهر،والعامة

خاتهررسلمعليهاللهحس!!محثدالهارسمرلخىنزلماأنفيخلافولا

رسلهادسبهتنزلماأكملوبهالباددتعالىاللهرفعياالتي،السماويةالثرانع

نعممىعلحكموألصمص،دلنكملكمأك!طصالياِم:"وجلعزلمولهمحمداماْ،وأنبيالْه

اتإ،:وجلعزقولهفيأصقص!داالاسلامهووأنه،)182(+ديناالاسلاملككلورضيت

فلىديناْالاسلامغيريبتغومن،:تعالرقرلهرفي.)!18(،الإسلا!اللهعنداكين

عقيدتهفيالكمالأونَبنغوف.9ءا()ث،الخاسرينمنالآخرفيوهرمنهيقبل

حباتهمنيالمسلمرنيكرنأنالواجبفمن،وأدابه!أخلاقهرعباداتهوشريعته

رأ،أحيانأبالدينالجهلأن!ببر.بهيدينرنخاالكمالهذامسترىاعىرسلركهم

تار-...أصحابهااعىوالأهواءالميولرغلبة،أخرحَأأحيانأالننوسفيالدينخصعف

ممزبكثيرقعدأخرىاملعهجرانبإلرا..الدينأموربعضفهمفيالانحرافأو

مكارممنالمسلمبيتحلىأنيجبالذيالأدشالحثعنالاسلام:لىينتسبرن

أمرمامخالفةإلىبأصحابهاالخاصنةالأخلاقيةاخفاهيمبعضانتهتبل،الأخلاق

هذامنلنابدلاكانلذا.18(إد،حصنعاْيحسنونأنهميحسبرنوهم0005بهالها
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الأوسا!بعضفيانتشرسا،ونصححهاالخاطنةاصناهيمبعضلنجلي،المبحث

التيىالواجباتأهممنهذاأننضرناوفي.تصدغيرع!تأوقصدعن،الاسلامية

الأمراضبمضمنالتخلصبيدهرالأخذ،واصلاحهالمجتمعصلاحتقتضي

مكانةعنبفاقعدتأخرىأسبابجانبإلىالإسلاميةالأمةأرهقتالتي.الإجتماعية

أجلمن-العظيمالدينهذالهاأهلهابما-تتسمهاأنيجبالتيوالقيادةالريادة

شاءانبإيجازاخفاهيمهذهأهم!إليكم.والسلامالأمنشاطىءإلىالإنسانيةقيادة

الله.

لفيبة:واللمزواالهمز-أولاْ

بجوارحه،اصتصآ!،والأدبيةاصاديةا.لآفاتكلمناصسم!%سلاتعلىالاسلامحرص

ياكلأنأحدكمأيحب،بعضأبعضكميفتبولا...:+قانلمنعزقال،الفيبةفحرم

اللهرسولوتال،)186(،رحيمتوابَاللهإناللهواتقوا،فكرهتموهميتأأخيهلحم

.)187(هومالهوعرصْهدمه!حرامالمسلمادسايسلمكل:+وسلماعمهاللهصلى

:قالوا؟الفيبةماأتدرون":تالإذالفيبةحاتياقةوسلمعليهالهاصلىالرسولويبين

أت-ل؟ماأخيفيكانإنأرأيت:قيل.يكرهبماأخاكذكركقال.أعلمُورسولهالله

.1()مه"بهتهنقدتقولمانيهيكنلموإن!اضتبتهفند:تترلمافيهكانإن:قال

"،فيهيقعمنءجزاربين،منياورتجتالفيبةمنوسلماعيهالهص!الرسولحذروقد

وسمص.عيهاللهص!اللهبنبيأصرقيلينةأ0تالعنبماالهارضيعباسابنفعن

هزلاء:قال؟جب-يلياهزلاءش:قال.الجيفياكونقرمَفإذا،النارفيونضر

الهرسر!لتالقالْعنهالهرضىأنسرع!-.(NM)..(الناسلحومياكثونالذين

يخشرننحاسمنأصغارلهملمبت!مررتبيعُ!هـيئخا*:رمس!!عليهاللهصلى

لحرمياكئونالذينهوْلاء:تال؟جبريليالاء!أمن:فقلت.وصدورهموجوههم

رضيعانثةعن.الفيبةحرمةفيشك!"لا.)091(،أعراضهمفيرساتعون،الناس

الله؟عندالرباأربىتدرون5:وسلمعميهاللهصلىالهارسولتال+:قالتعنهاالله

مسلم،امر!هعِرخيىاستحلالالهاعندالرباأربىفإنتالْ:أعلمورسولهالهاقالوا

مابفيروايزمناتالمؤمنينيؤذرنوالذين":وسسر!عيهالهاصلىالمهارسولقرأثم

.)191(اامبيناْراثدأبهتاناْاحتملرافقداكتسبوا

يزدرتي!بالفعلواللحاز،بالقولوالهماز،أيضاْاخزمنينيؤذيمعاواللمزوالهمز

.معيابطعان،ئنزةفمزة"تمالىقرلهمعنىفيعباصابنقال.وينتقصهمالناس
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باللسانواللمزة،!العينباليدوالفمزة!وعينهلسانه:واللمزةالهمزةُ:قالمنومنهم

للفيرعيبكلعلىيطلقوقد،العينأوباللسانبالإشارةخنيةالفيرفيالصنوقيل.

أخلاقمنليسالكتابةأوالاتولأوبالاشارةالمسلمانتتاصفيهمافكل.)291(

وايفاراخسلمينانتقاصمنإليهينضينا،وخيمةالاجتماعيةوأثار..ايسلعين

وإثارةوالتضامنالأخوةعرابتفكيك،انجتمعوافساد،الكمةوتفريقالصدور

فلا.التيامةيومالنارعاقبتهالأمورهذهومرتكب.4وا.لأهواائيولواتباع...البفضا.

أتدرون+:وسلماعيهاللهصلىاللهرسرلقالفقدعباداتهمنيؤديهمابطاهريفتر

منأمتيمنالمفلسن:فقال،متاعرلا،لهدرهملامننينااخفسرا:قالوا؟اينسامن

مالوأكل،هذاوقذف،هذاشتمقدرياسي،روزكاةوصيابصلاةالتيامةيرميأتي

فإرْاحسناتهمنوهذا،حناتهمنهذافيعص!!،هذاوضرب.هذادموث!،هذا

نيطرحثم،اعيهفطرحتخطاياهممنإخذاعيهمايقضيأنقبلحسناتهفنيت

.)!91(+النار

فييكثروقد،الإسلاميةاياوصاطبعضبهابتليتمماوالفيبةواللمزالهمزإن

الثقانةأخذتوكئا،الرجالمجالسفيمنهأتلوهو،والثباب.النسا.مجالى

افعدمت.بلالصاهرةهذهخنتالنفرسمنمحلهاميةالاسك

رأ،الاسلامابتعاليمالجهلوالنمزْرالهمزالغيبةاعىالباعثةالأسبابأهمرمى

الجلا.ومجاملةالامرانوموافقة.رالهرىاخيلواتباع،النف!سفياْلاصلامضعف

نأعليهمأنكرإذاالسامعينبعضويستحي،الناسأعراضمنفيهيخرضونفيما

وحب!الحسدالباعثيكونوقد...لهممجامتنعنهمريسكت،منهينانرواأوفىيسسآإ

.9-1()لمهذاوغير...النفسعنالتر!لحأوالضهور

غيرهعيبفيينضرأنقبلنفسهعيبفيامفتاباينضرأنهذا!تالخلاصوالسبيل

الهارسولوقول.منهاوترهيبه،الخصالهذهخثلتعالىالهازجر!سشحضر،91()د

سمعدىان.،لنفسهيحبماياخيهيحبحتىأحدكميزمنلا5:وسلماعيهالهاصلى

فلامالسببيستطعلمفإن،الحسنةراخرعضةبالحكمةالنص!عليهمجلسفيغيبة

انسحابهيفضيأنغيرمن-المجلسمنينسحبأنعاستصا!إن،امفتابينايجامل

بذلك،يقرمأنمنأخيهعنيذبأنيستطيعخنبدولا،انسحب-مفسدإلى

كانبالفيبةأخيهعرضعنذبمن5:وسلمعليهالهاصلىالهارسصرللحديثامتثالأ

البهتانحالةفيالباطلوابطالأللحقواحقاقأ)691(+النارمنيعتتهأناللهعلىحقأ
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مماشينأفعلفإن.فيهاثريكفهوهذامنثينأالفيبةاخستمعيفعللمفإن.

سماعها.إثممننجاأسلفت

ذكرلر.أصنافستةالفيبةمنأخرجواالعلما.أنإلىمناالاشارةمنبدولا

ولا!الشرعفيصحيحأالفرضيكونأنعلى،غيبةتكونلايكرهممافيهبماإنسان

وهي:يكرهمابذكرإلاإليهالتوصليمكن

وأكالامامصلمهعنهيرفعنمنيستطيعمنلمالضاايذكرأناالمضلرم:الظلمرفع-أ

المحكم.أوالتاضي

معصيته.عنوالعاصي،اظ!مهعنالضالمورد.اخنكرتفييرعلىالاستعانة2"-

يكرهبماغيرهيذكرأنال!مستفتيفيجوز،لئنترىأهلهومنلدىالاستنتاه2"-

)ث!ريكي:قالفلومباحأالتعيينكانوإنالتعريضوالأ!لى.خلاصهسبيلليعرف

فهو....(ثريكهمعيفملضريك)قاللووجاز(خلاصيسبيلفماوكذاكذاينعل

أولي.

لامنلدىيعملأنيرغبانسانفيأمانةسوهتعرفكأن،المسلمينتحذير-ة

الأرلعلىيخشرفاسقِعلىصالركترددأر...العملربتحذرأنفلك.بهايعرفه

منه.الصال!فخدرأنفلنامنه

وجدوإن.بهيذكرهمنعلىإثمفلا،وا"لأعمىعرجكا"1أبقبمعروفاْيكونأن-ة

أولى.معدلأهذاعن

.)691(الغيبةمنليسفيهاجاهرالتيبمعصيتهامجاهراذكر-6

والمداهنة:النميمةثانيا"-

ذاتلافسادفعلأرحديثنقلعلىالنميمةوتصمق،نمْامفهريننمتئممنالنميمة

:قالعنهالطارضي،الدردا.أبيعن،الحالقةوهي،الناسبينللتحريشأو،البين

والصلادالصيامدرجةمنباْفضلأخبركمألا+:وصس!!عميهاللهصلىاللهرم!رلقال

الحالتةهيالبينذالتفسادفإن،البينذاتِاصلاخ:قال.بلى:تالوة؟والصدتة

عنالاسلامنهىوقد.)891(+الدينتحقأتولولكنالشعرتحلق:أقوللاهَ،)791(

لا5:فقالالنمامجزا.وسلمعليهاللهصلىاللهرسرلوبينآياتعدةفيالنميمة
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فعن،قبرهفييعذمبالنمامأنكما،قتات،ررايةوفي.)991(،نمامالجنةيدخل

،يعذبانبتبرينمروسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنهمااللهرضىعباسابن

صلىوعنه)002(+..بالنميمةيمشيفكانأحدهما......أمايقذبانإنهما+:فتال

المشاندناللهعباليوشرارُ،اللهذكرروناإذاالذينالعبادخيارُ،:وسلمعليهالله

بينالمفسمون،روايةوفي،+)102(العنت01ءللئرالباغونالأحبةبينالمفرقون،بالنميمة

رؤساطمليحذرواصنعأيحسنونأنهممنهمظناهذابعضهميفمل،)202(،الأحبة

يفعلهوقدالبينذاتيفس!ونأنهميدرواولم،فعلهأوقولهينقلونممنأصدقاصمأو

أحدهما.منأولهخصمينمنغيطهليشفي

ياسَيالذي،اللسانينوذاالوجهينذاهنابهاوشاقصد،والمصانعةالمواربة:هنةارالمب

خصموياسيهذاونحو..يعينهأوسينصرهأنهيعدهأر،يقولماعلىفيوافتهإنسانأ

يرضيهماواحدلكليقول،ذاكمعخصومتهفيمحقَوأنهيقولماعلىفيوانقهذاك

هذاوأن.منهماكلخاطريطيبأنهمنهظنأ.خصمهعند!يذمهوجههفيعليهومثني

رسولحديثفيجاهكماالناسثنرمنأنهيدرولم...والمجاملةالمسايرةبابمن

فيخيارهمالجاهليةفيخيارهم،معادنالناحنقجدون+:وسلمعليهالطاصلىالله

!تجدون،كراهةلهأشدئمالث!هذافيالناسخياروتجحون،فقهواإذاالاسلام

اللهرسولوقال.)202(،برجهوهزلاء،برجههؤلاهيأتيالذيالوجيينذاالناصيسر

"نارمنوجهانرله،القيامةميرياسَيالدنيافيالرجهينذو":وسلماعيهالهاصلى

فيقيلمنلدقبم!نةليحض،والنفاقالريا.بابمنهرإنمايفملهمالأن،02()،

ياموجلعزالهاعندمكانتهستكرنمايدرولم.يدأأوعندهوجقالينالأو،حضرته

اللهعنديكونلاالرجهيننوه:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال،القيامة

)502(.وجيهاه

اللهأعز.بمنيليقلاماوالتفريروالنفاقالكذبمنالرجهينذيمسلكفيفإن

بالاسصلام.تعالي

منلهجازاكراهبسببأونفوذأواصصةأ!شأنذتيمداراةإلىاضصرمنرأما

وأبالقولالباطلعلىامرافقةرعدمالصمتلهوالأرلى،السوهعنهيدفعماأتلهذا

المنامْع،جلبعلىمقدمالمفاسددفعلأن.هذاونحررأسكهزالاث!ارةأو،النعل

ينكرأنيستطعلموإن،بقدرهاتقدروالضر!رات!المحطوراتتبيحوالضرورات

وأقولمنالباخلبتأييديشعرماعنهيصدرولا،)603(بقلبهفلينكره،بلسانهالباصل
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لضرورةهذاببعضابعكيفمن.الع!!أهلومنبيتتدىممنكانإذاوبخاصة،فعل

عنهاللهرضيالدرداهأبوقال.جانزالشراتقاءفإن،مغدورفهريثنيلمإنوخاف)

رضيعانشةوقالت.لتلعنهمقلوبناوإنأقواموجو.في-نبتسمأي-لنكشرإنا:

له،انذنوا5:فتالوسلماعيهاللهصلىاللهرسولعلىرجلاستأذن:عنهاالله

قلتاللهرسولياقلتخرجفلما!القرللهألاندخلخاثم5هوالعشيرةرجلنبنس

اتقاءيكرمالذيإلناسشرإنعالْشةيا:فقال؟التوللهألنتثمقلتمافيه

.)702(5(شر.

زالترسولهوسنةوجلعزالهابكتابالتمستاوقوي،الدينيالوعيازدادوكثما

وتلاشت.المجتمعمن1.\مراضهذ.

الأمانة:خيانة-ئالئاه

بالعهدوالوفاءا!امانةأداء-الخنقيةالتربيةميدانفيإليهالإسلامدعاماجملةمن

رسولعنثبتوفيما،وجلعزالهاكتابفيواضحةدعوةوهي...الصدقوالتزاما

تزدواأنتمركماللهإن":تانلمنعزقولههذامنرسلمعليهاللهصلىالله

بهيعطكمنعمااللهإن،بالعدلتحكمواأنالناسبيناحكمتموإذاأهلهاإلىالأمانات

تخونرالاأمنراالذينأييايا،:تمالىوتال،)802(+بصيرأسميعأكاناللهإنا

اعىوتعالىس!بحانهوأننى.)902(!اتع!إسنوأنتمأماناتكموتخرنواوالرسولالها

....":قالأنإلى"منرنأفاحةقد،سبحانهفقالالأمانةبحقالغانميناخزمنين

.2!`10،راعونوعهدهملأماناتهمهمبوالذ

لكمأضمنأنفسكممنستالياضمنه!5:وسلماعيهاللهصلىاللهرسرلوقال

واحفضوا.انتمنتمإذاالأمانةوألرا،وعدتمإذاوأوفوا،حدثتمإذااصدترا:الجنة

لا":وسلماعيهالهاصلىوقال.,'1()1+أيديكموكفوا.أبصاركم!غضوا،فروجكم

ه:وسلبمعليهاللهصلىوتال.21!)+لهعهدلاخندينولا،لهأمانةلاخنإيمان

منخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومن،خالصأمنافقأكانفيهكَنمنأربع

خاصموإذااغدرعاهد!إذا،كذبخذث!إذا،خانانتمنإذا:يدعهاحتىالنناق

.)213!"فجر

السمواتعلىالأمانةعرضناإناه:رجلعزقولهفيالأمانةمعنىأدركناوإذا

ظلومأكانإنهالإنسانوحملهامنهاوأشفقنيحملنهاأنفأبينوالجبالوالأرض
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الخاطىءالفهمأدركنا-وتنصيلأجملةاالتكيفبمسونليةالتيامأنه(fl)4،جهولأ

وردها.الودانعحفطفيفتطالأمانةقيدواحينالمسلمينمنكثيربيَنسادالذي

أ!رسنالخاصالمعنىوراءفيماوتساهلوا...بهاالعاممنهومهاوخصصوا

عاقبةوخيمبيانفيمسعردابنحديثفيجاهمما-هذاعلىأدلولا..اخسؤولية

+:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال.وعمومهاشمولهاوبيان،الأمانةسوء

قتلدإنالتيامةيومالعبديزش:قاليانةالأمإلاكلهاالذنوبيكفراللهسبيلفيالقتل

:فيقال،الدنياذهبتوقدكيفربأي:نيقول،أمانتكأد:فيقالااللهسبيلفي

دفعتيومكَهينتهاأمانتهلهوتمثلُ،الهاويةإلىبهفينحلقُ!الهاويةأمهإلىبهانطلقرا

إذاحتىمنكبيهعلىفيحملها،يدركهاحتىأثرهافيفيهوى،نيعرفهافيراها،إليه

أمانة،الصلاة:قالثماالآبدينأبدأثرمافييهوىفهر،قدئهُزلتخارجأنهظن

زلكوأشد!)313(عددهاوأث!ياء،أمانةرالكيل.أمانةرالرزن،أمانةوالوضوء

اللهعبدأخوكقالماإلىترىألا:فقلتعازببنءالبرافأتيت:زاذانقال،الودانع

اناتالأمتزلواأنيأمركماللهإن،:يقولاللهسمعتأما:صدقتال؟مسعودبن

السابقةالآيةتفسيرفيبعضهمقولللامانةالعامانشىيزلدومما)216(،أهلهاإلى

.عاموالتكليف)217!حقه(عضيمأمرالتكليفأنأي)

مما،أ)218عنهتعالىاللهرضيمسعودبناللهعبدحديثعلىواقعناعرضنافلو

يحدثوما،والخاصةالعامةمسساتاتِمنكثيرفياليوميةالعمليةحياتنافييجرتي

والتربريةالاداريةواخيادينالزراعةالأراضيوفي.والصناعيةالتجاريةالأسراقفي

تتصيرمنيخالصهاوما،اخعاثيةبالحياةاصتعقةاالأمورمنكثيروفي...التعيمية!ا

أثرلعرفنا-للآخرينإسا،ةأو،مضيرأهمالأو.مخلتجاوزأوتدليسأرغثىأو

أسبابمنهاتلجالتيالكثيرةاخنافذويادركنا...ايامانةمدلرللضيهتالخاطى.النهم

الخطيرةالطاهرةهذهمثللعلاجالرحيدوسبيلنا.عليهتكونأنيجبعماأمتناقعود

المسونلية.وتحملالحزممنومزيدارأدابوأخلافالاسلامياحكامالوعيمنمزيد-

وماالاسلامفيالأخلا!مكارمقراعدرأهم.الأخلاتيالالزاممصادرعرفناأنبعد

كثيرعلى-اللهثا،إن-نغفأنبرسعناوسمعليهاللهصلىاللهرسولاعيه!ان

الحسنة،والموعضةبالحكمةتقرِيميافيونسهم،)921(الخاطنةالأخلاقيةاخناهيممن

منأتركأحالنادلالةلتكون،وجلعزاللهأمربمابالتزامناأمتناصرحلبناهونسعى

الفيبِعالمإلىوستردونراخزمنون!رسولهعملكماللهفسيرىاعملراوقل05مقالنا

.)022(،تعملونكنتمبمافينبنكموالشهادة
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الرابعالفصلهوامش

الايةبعض:الماندةسورة\(

Nit:عمرانأل2(

سورةمن(ا\-21)بالآياتهذاوقابلءالاسراسورةمن22-93الآياتانضر3(

.لقمان

4(الللم:4

.401المنروضالأدبفيوالبخاريأحمدأخرجه(ه

3.ح942الفراندجمع:عنهالهارضيهريرةأبيعنومسلمالبخارتيأخرجه6(

.43:الاْنفال7(

الله.ضاهإنالثالثالمبحثفيهذافيالقولسنفصل8!

الا!لام+دلرد،مرسلأا!تيأخرجهالعراتيقال05ص3!الاحيا.9(

r.92ص1!الكبيرالجامع.سعيدأبيعنايميالدأخرجه+الخلهتحسن

حبانوابنوأحمدالترمذيأخرجه(لنسانهمخياركموخياركم)الحديثوتتمة1(0

وتحفة1!1إ1صالكبيرالجامع.صحيح!تالترمذيوتال،والبييقي

.؟!325صالأحوذي

وابنوالدارمىواحمدالصياليداودوأبر،والنسانيوالترمذيالشيخانأخرجه()1

.\!189الكبيرصوالجامع.17ص1!الفوامْدجمعماجة

الاماممسندياحمدواللفصارميراكماجةوابنوالترمذيومسلمأحمدأخرجه(13

.6دص1!سلمصحيحرانضر!13ص2!أحمد

9!الترمذتيصحيحبثصرححاذتيا"1عارضة.ماجهوابنالترمذك!أخرجه13(

.131إص2!ماجهابنوسق،924,.,
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86.ضالنبوةهدبَمنقبساتمسلمأخرجه26(

2)V2حديث86صالنبوةهدبَمنقبساتانضرالترمذيأخرجه.

3)Aبثرحمسئماصحيحانضر.الأربعةالسشوأصحابوهس!!أحمدأخرجه

فياصرجزكتابناوانضر.2-2إ3!!القديروفيض.12-601صالنووي

.433صالأحكامحديث

011صاينردالأدب.والترمذيماجةوابتامفردالأدبفيالبخاريأخرجه93(

.(Y,)4حديث

.113!-اصفردالأدبنيالبخاريأخرجه03(

صحيحوالحديثمسعودبئاحديثومنعان!ةالسيد-ضنأحمدالامامأخرجه31(

.026صر،الأذكارانضر

.21ةالأحزاب32(

السيرةدرنمنأقدممنأنهويذكر،هـ(؟9-)العرامبنالزبيربنكعروة33!

منبهبنروهبهـ(.1ث)-عنهالنهرضيعفانبنعثعانبنراْبان،النبومة

؟-124.)الزهرقيضهابرابنهـ(2-122ث)نحرصعدبنوشرحبيلهـ(311-؟)إ

بنومهشى،هـ()65-135والأنحارحَ!لمضمروبتمحمدبنبكرأبيبنالهاوعبد،هـ!

.هـ(15)-.راثدبنوسر،هـ(1؟ا-)اخدنيعقبة

عنالسيرةري!ا-تأتقنوهوهـ()-218هشامبناص!تعبدمحمدأبيمثل31(

أجزاءأربعةفيطبتالسيرةفيرونماوأجمعأقدممنسيرتهوتعداصحاقابت

صلىالرسولسيرةتاريخهجمعحيثهـ(21)224-.الصبرىوالامامامراتعد

الذيهـ()-581السهيلياللهعبدبنالرحمنعبداصحىثوالاماماوسلماديهالله

اخكتبةفيخحاتكتابناوانضر.(الأنفالروض)كتابفيهثامابنسيرةشرح

،23ث-228صراخحسادر!البحث

فيالفزاليامللاماْ،حباءكتابفيءبماوانضر.مرارأالكتبهذهطبعت33(

.2!252-328!!ةالنباوأخلاقاخعيشةأدابكتاب

v r i
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بمعنىفتحهاويجوزالثاءوسكونوكسرهافتحهاويجوزاليمزةبضمأثرة26(

.غيرهلونبهااستالرأيومكرمةمأثرة

بالية.جمعبوال.البدنأجزاءأوالعصاممنيبليمارمةجمعرمم37(

.97ص1!الشفاء28(

.891ص2!السابقالمرجع93(

وعشرينأربعةمنجزً!الاقتصاد،والتزدةالحسنالسمت:الحديثفيوردإ(.

شماثلمنالخصالهذهأنأتي3419(اخوصأعنالسابقاحصدرالنبوةمنجزعأ

.النبوة

.41:4(القلم

مسلم.أخرجه42!

الموفى.فيالتماوأخرجه.\.؟صاخفردالأدبفيرالبخاريأحمدأخرجهإ(3

هريرةأبيعنصحاحوجره!نمتصلصحرتمدنيحديثهرالبرعبدابنقال

صوالشفا.482صا!عياضالقاضيشفا+ثرحفيالرياضنسيمأنضروغيره

126.

ال!يخان.رواهرالحديث126صرالشفا،82!!!الرباضنسيمانضر؟(!

.901صدالنبرهديمنقبساتكتابناوانضر.933ص2!بالاحياهوتارن

.991:لأعرافا(54

.09:النحل(46

.17:لقمان(؟7

.13!!عمرانأل(؟8

عنه،اللهرضيأنسعنأحعدمالإثالخبرهذاأخرجوقد،128:ضمرانأل؟(9

وانضر،217ص1!كئيرابنتنسيرمختصرانضر.مسلمالإمامأخرجهكما

137ص1!الشنا
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ص1!البخاريصحيح.والترمذيدا!دوأبووأحمدوسلمالبخاريأخرجه(13

وما442ص2!والترهيبالترغيبوانضر،7602ص4!مسلموصحيح021

بعدها.

.87صالنبوةهد!منقبساتكتابناانظر.ماجةابنأخرجه14(

92ص1!الكبيرالجامع.سعيدأبيعنالديلميأخرجه(\5 r.

0ص4!مسعودبناللهعبدعناقرمذيروا.16( 37 oموطأجمعاصزوناخر

يلينمنأيوالناحيةالجانبوهركنفجمعوالاكناف.وسهولةورفقلينفيهمنلهو

به.ويرفتلفيرهجانبه

.028:البترة(17

باب)البيرعكتاب121!!3!الصحيحالجامعفيالبخاربَأخرجه18(

.(والبيعالنراهفيوإلسماحةاصسهرلة

423صالشعبطبقةهـلكمه!اخنكدربنمحمدعنمالتالإمامأخرجه91!

حديث)001(.

.08ةندخاا(03

الفواسْدجععاشظررالترمذخ!ارمس!!111اخانروضالأدبفيالبتارقيأخرجه21(

901صةالنبههـتيمنرقبسات2631!!2!

امفردوالأدب:16!!1!انداكفهاجمعانضرمالكاْالامامإلاالستةأخرجه22(

.2*6كس

صحيح.حنوقالوالترمذتيالصحي!رجالوربالهوأحمدحبانابنرواد3(بم

.36إصسا3!الفراندجمكلط

فياموجزكتابناانضر.عباساب-عنماجهرابنوصححهالترمذخ!أخرجه2(إ

،72الأح!امحاديث

وأبرزا"لأخلاقمكارمأرنعمنرهر-ا"،ثنوجلعزترن،ءالنسا:3آ23(

.اْلاصلامفيرفيمةمكانةمنللأخ!!صابعبادتهخصالهـ-
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إليه،وهدا.،تههب-تمنحهبماعليهأثنىثم):عياضالتاضيتال4:القلم3(.

عصفثم...،عضيمخلقلعلىانت!!هفقال،القمميدبحرفيال!تمجيدقتميمأذلكوأكد

رمنتصرا،بنضلهاتذمتوليأمعايبهوعد،خلتهسو+وذكر،عدوهذمعلىمدحهبعد

...(الكذبيناتصعنلا)بتوله،فيهالذمخصالمنخصلةعرةبضعنذكر،لنبيه

علىسنسمه:هبتولهبوارهرخاتصة،ثتانهبتمامالصادقبالوعيدزلكختمثمالآيات

منأبلغعدوهعلىتعالرورده،لنفسهنصرتهمنأتملهالهانصرةفكانت،الخرخوم

.3-30؟ص1!الثفاء.(مجدهديوانفيرأثبترده

ويكر.الأخالقمعالييحبالهاإن:هالعقلاءروضةفيحبانابنأخرجد(1

عبدبناطحةعنعاكررابنكموالصوالخرانضيالصبرإنيأخرجهكما"منسافها

عنهم.الهارضيأبيهاعنالحسنبنتفاصمةعننحوهوللصبراني،كريزابنالله

بنسهلحدث-تالبيهقيكوراتالحديثأخرجكما،183ص1!الكبيرالجامع

فيالأسنارحملعنامغني.ثفاتورجالهمامرسلأصلحةرواية!من،متصلأسعد

.03rص2!ا،حيا.1هامثىعلىالأسنار

منه.وأجمعخيرهرمارممعسمعهأنهيريدهـ!2

حاجاتفيتجريلأنهاجاريةاعيهااضقأالعمرمقتبلفيالفتاة:الجارية32(

وهيالتكذافعلهاالرأتيحسنةأقيَ(جزلةامرأة)أنهااليرةفيوردولكن.اههاأ

الرصنين.بينتعارضوالافتاة

أنهومنهامترودةخيرا"1ائحديثثرات.03rص3!إكينأدوماحيا.؟"(

الخق.وحسنالهاققرر:قال؟الننةيدخلتأكثرحارسنمْاعيهاللهحلىسنل

هذهالصامْيحاتملابنةكانرفصنحاتطبلتخريجهسبه!وقد.ح!حي!ارالحديث

ابنسيرةانضراسلامهواعلاناصدينةإلىحاتمبنعدتيأخيهاعردةفيكبيرأثر

.121ص؟!كثيرلابنلةالنبررالسيرة؟/957هشام

.-18صاصحمدبةالثممانلدد(

1إ-؟18السابقاخرجع(56 A31الفردوا"لأدب..

هديممامنوقبسات127ص1!والثنا186راكاهصالشمانلانضرد(7

.12النبرذ
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.12صالنبوةهديمنوقبساتالسابقةالمراجعانظرالبخاريأخرجه58(

.152ص1!والشنا.184صالمحمديةالشمانل)نظر95(

وهوالبخل.الشحمن06(

.وغير.الجلوسفيالننمىاستعظام:وا!ثار.الجدال:المراء61(

وسلمعليهاللهصلىالرسولامجس!إلىالفرباءيجي.أنيتمنونالصحابةكان62(

ويتهيبون،وسلمعليهالهاصلىالرسوليجلونكانوالأنهم.أسئلتهممنليستفيدوا

صلىاللهرسولمجالسإلىالفريباحجيءيسمدرنكانواأخرىوبعبارة،يسالوهأن

فيفترىأو،سمالةبيانأوابوجهسؤالمنيسممونبمالينتفعواوسلمعليهالله

قضية.

طلبته.علىأعينوهأي63(

الحقيقة.يتجاوزلاامدحفيمتتصدأتي64(

الحق.تجاوزإذاإلاحديثهأحدعلىيقصعلاأي،تعداهإذاالحدجارزمن63!

رضيعليبنالحسنعنالترمذيرراه918-187صاصحمديةاالشمانل66!

.\!158صالثفارافضر.عنهماالها

191-918صالسابقاخرجع67(

الاسفارفيالاسفارحملعناصفنىرانضر331ص2!الدينعلوماحيا،68!

.123ص1!بالشفاوتارنهامشةاعى

.191صالمحمديةالشمانلانضر96(

.391السابقالمرجع07(

ص3!كثيرابنتفسيرومختصر،231ص2!الدينعلوماحياهانضر71(

4 8 V012صالمحصديةوالشمانل.

والأدب291صاححمديةرالثمانل331ص2!الدينعلرماحيا.انضر72(

.\د3صا!والاثا902رامذ

9Y r
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سنلتحينعنهاالهرضيعانشةالسيدةوعن،221ص2!الاحياءانض!!كا(

يفْلي:البشرمنبشرأوكان:هقالتبيتهنيوسلمعليهاللهصلىالرسولعملعن

سننه.فيالترمذيرأخرجه181صالشمانل50نفسهويخدم،شاتويحلب،ثربه

.المفردالأدبفيوالبخاري

157و112و112ص1!والشنا333ص2!الدينعلوماحياءانضر74(

بعدها.وما81وصبعدهاوما76صالشمانلوانضر

.22صالمحمديةوالشمانل333ص2!الديناعرمءاحياإنضر75(

101صالنبوةهديمنقبسات،النسانيأخرجه76!

.201صةالنب!هديشقبساتداودأبوأخرجه77!

7)Aفيالترمذيأخر.الخصامتثاقلغيرنثصيطايمشيأي:النحدرالصبب

.06صالشانل

.333ص2!الدينعوماحياءانضر97(

المحمديةصالثمانلوانضر؟33-323ص2!الدينمادهِأحيا،انضر08(

.16ثصهـا.والشنا115

ينصرففلااعيهصب-أيرصابره..حاجتهلعرضقيامهثهتاصأختتاومه19/(

لقلبه،تطييبأ،الحاجةصاحبأوجليسهعنهينصرفحتىس!وعليهالهاصلىعنه

يصدرمابخلاف.أدبهوحسنوسمعليهاللهصلىاخقهكريممنوهذا،ب!رأفة

يذقلبيجرحمماالتذونحوعنهسثاغلأوالجليسعناعراضمنبعضهمعنالياِم

.و-!اديهاللهصلىخلغهحقيقةائخصنينبعضأدركولر.إليهيسي.أوالحاجة

صلىوقوله"أذىيتبعهاصدتةمنخيررمفنرةمعررفقرل*تعالىقولهدلالةاعاِأ

الناستسعوالنإنكم5:وقرله،صدقةأخيكرجهفيرابتساممت،وصس!!اعيهالها

ماوافظر.وا!يرهملأنفسهمصنعألاْحسنرا،الخلقحسنمنكمافيسعهمالكم/-أمه

3./13-الثفافيسبق

قثنىولا.يحللامارالحرم،ءبساتذكرتوْبن.602ص1!الثغا82(و82!

يذكر.حتىاصجسه؟خإ!قم!فيففنه
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.502ص2!السابقالمرجع84(

عاماْوعشرينثلاثةمكثإذوسلمعليهاللهصلىبأخبارهال!يرةكتبحفلت8(د

و027صثامْابنسيرةانضر.يحصى"،مالهوعرضوجلعزاللهإلىيدعو

وجمع،2!968صكثيرابنتنسيرومختصر،2!،42و354!003و217

.الاصلامصدرفيالاعلاموكتابنا2!6د.صالفواند

.ern-137ص1!الشنا86(

AV)913.ص1!الشفاانضر.قي!إلةفيوسلماعيهاللهصلىأصحابهوكان

1!البارتيفت!وانضر.014ص1!السابقالمرجعكه! r111ص - A11

فه.خاأ:لدْعه98(

.141صا!لشناا(09

وإنظر.داودوأبووالترمذبَمس!!أخرجه.263ص3!النراندجمعانضر19(

.2!1؟؟3صمسلمبصحيحوتارن.النتحسررةمن؟2هيوالأية.\3؟الشفا

.\؟2ص1!اخصصفىحقرقبتعريفال!شنا39(

بي!.لتهواال!وماوالتثريب.29ممفصهروهـير(29

2-\!!هـ1الثما6(ث

.701:،الأنبب63(

.محمودأجميلأفعلأفعلأي:أجمل69(

.الاْرضمنالدوابترعاهمابعضهناواخقحمودالكناصةالاتمامة9(7

378ص2!الرياضنسيموانضر،161-016ص1!الشنا89( - Vوقال

فيحبانرابناعنهاللهرضيهريرةأبيعنضعيفبسندالشيخوأبرالبزاررواه

الوفا.فيالجوزبَرابن،صحيحه

386صالنراسْدجمعوانضر12صالنبوةلحديمنقبساتال!يخانأخرجه99(

!2.

3!1
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.387ص2!النواندجمعواقرمذيداودأبوأخرجه01(0

.59صالنبوهديمنقبسات.عليهمتنق101(

.48صالمفردالأدب201(

علىيقدمونهالاالنوافلعلىحرصهممعأي،نافلةنصديلاأينسبحلا301(

مسلم.الامامثرطعلىباسنادداودأبوالحديثأخرجالرابواراحةالرحالحط

.89صالنبوةهديمنقبسات

79.صالسابقالمرجععليهمتنق01(،

الشناص.مسلمأخرجهالحديثصعوبتهلتذللوتمردبهتمشيأكل!تردده501(

.ا!161

.79صالنبوةهديمنقبسات.مسلمأخرجه601(

.،فتعجزواعليكمتنرضأنخشيت+:وسلمعليهاللهصلىلهمقالإذ701(

.162ص1!الشنا

فاجعللعنتهأوسببتهرجلأيمااللهم،:وسلمعليهالهاصلىاللهرسرياعن801(

مسلم.أخرجه،القيامةيومإليكبهاتتربوقربة،وطهورأوصلاة!رحمةزكاةلهالتذ

.162-162ص1!الثنا

.162ص1-السابقالمرجع01(9

.102صالشمانلمختصر011(

السنةكتابنامنأصحابهتعليمفيومس!!عليهاللهصلىالرسرلمنهجانظر111(

مبحث:الاسلامفيالاسرةونضام.الأحكامحديثفيالموجزوكتابنا،التحرلنقبل

الاسلامفيالمرأةمكانة

.ومرس!آ!مدليةأيسادلة:الكئماتغريبمعنىبيان112(

يأ.هيهاتهيهاتبمعنىأيهاهأيْهاه.بعيرحملوالمزادتان.القيربةمنأكبرالمزاده

منه.والطشالمصلوباعنالبعد

أمرها.تملكحتىوثمأنهانخهاألمأتي:شينأأمرهامننملكهالم

.ءاخايحطالذيالجمل:الراوية.أيتامذاتأي:تمهمهِ
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الماءمنهيفرغالذيالمزاد.مثقب:العزلا..بالفمالما.زرقالمج:العزلاولنفيمج

الأعلى.فمهاعلى،يصلق

كيتبمعنىوذيتذيت.فيهاالما.اضطرابشدةمنوتتمزقتنشقأي:تنضرج

وكيت.

مجتمعة.أبياتالراءوسكونالصادبكسر:الصئرْم

.476-475ص!1مسلمصحيح113(0

دينك.عنخرجتوصبأتصبوت(0?4

صاحبأي:رمذاتقتلتقتلنيإنوقوله.015-914ص9!الباريفتح115(

يكونأنويحتمل.وعظمتهلرياستهثأرهويدرك.بقتلهقاتلهيشتفيموقعلدمه،دحر

يأ:ساكرعلىتنعمتنعمإن:قولهومعنى.قتلهفيعليكلومفلابهمصلوبدمعليه

.شكريموضعيكناصريم!إن

جابرعنحبانوابنعوانوأبوخزيمةوابنوسلموالبخاريمماأحمدأخرجه116(

.257صا!الكبيرالجامع.اللهعبدبن

11 v)بشرحمسلمصحيع.ماجةوابنوالنسانيوالترمذيراودرأبومسلمأخرجه

.522!51-صداودأبيوسق،12!04-37صالنوبَ

.3!33-52صداودأبيسق118(

الرجالوقيلالقومأثراف:رمقصورمهموز:اخلأ(عليناأبراقدالملاإن)911(

.للاسلاماجابتنامنامتنعراأحَ!:عليناوأبوا.نساءفيهمليس

3حديث1لم03صصحيحهفيمسلمالامامأخرجه013! ! fro.

.3!012حديث1432صمسلمصحيح121(

T I)\اخشي.فينربتهأي:وسلماعيهاللهصلىالنبيعتبة

ص9004حديثأحمدالاماممسند.صحيحوالحديثأحمدالامامأخرجه123(

3!3
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يترامونأي:وينتضلون.اصشهورةالقبيلةاسلمبنيمنأيأسلممنتوله124(

ونضل..راما.إذاوناضله.للسبقرمواأي:وتناضلواالقوموانتضل،بالسهام

)مادةالجزريالأثيربنلموالأثرالحديثغريبفيالنهايةانظر.غلبهإذافلانأفلان

.(نضل

الأوطارونيل.6ب432-431!!الباريفتح.وأحمدالبخاريأخرجه125(

.!878ص

الذيوالأورق.3!02و18الحديثينمن1\37صسلمصحيحانضر136(

لعا!أي.النسبمنالأصلوالعرق.رده:بنزعهوالمرادبصافليسصرادفيه

أصوله.أحدإلىرجعالأصود

\..912صافداندمجمعانضر127(

بنسمرةاسمهقيل-الذالوضمالحا.وسكوناخيمبفتح-محنور.أبر(8

وأتام،الافتحعامأسلم،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمؤذنكان.أوسرتيلمعين

!خمسينتسعسنةترفي،الصوتحمنوكاناال!صلاةبهايؤذنماتأنإلىبمكة

.الهجرةمن

فتىوكان.012ص1!ىالسلامسبلانضر.مكةأهلمنرتسعةموكانا!92

وملم.اعيهاللهصلىاللهرسوياسمعهحينثبابهمصعفي

النبيلأنيفرقهاولاناصيتهيجزلاكانمحنور.أباأنالرزاقعبدأخرج013(

عليها.مسحوسلمعليهاللهص!!

انضر.أحمدواففصللإمام،الأربمةالسقوأصحابومس!أحمدأخرجه131(

1صمسلموصحيح052-د93ص1!كثيرابنتنسير ! TAY927حديث.

صرقوساكمهاأهدافهاالاسلاميةالتربية)محاضراتناانضركثيرةالأخبارهذهومثل

.(تدريسها

اموقف.عنوالزوالالانكشافأو.لانالجاِمناحرة:الجولة132(

.\!1-79!ص1!امصصفىحقوقبتعريفالشفا133(
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رضا.كثرأ:رضأ(431

.القتالضدةمنالعيوناحمراروالمراد.العينحدقةوهيحدقةجمع:الحدق135(

.015ص1!الشنا136(

السابق.امرجع137(

بفتةعدوهميداهمهمأنفخافواصوتأسمعواإزليلةذاتالمدينةأهلفزع138(

الصوتموضعإلىسبتهمقدكانوسلمعليهاللهصلىبالنبيوإذا.عيهمفينقض

يسكنهم.فرجع،منهميخافمايجدفلمالخبرناستكف

به.ورفقاللمخا!بتأشيسأالروعلتسكينتقال.تر)عراولمقرله(913

عنه.اللهرضيأنسالتانل014(

.151ص1!الشفاوانضر163ص12!الباريفتع141!

.151ص1?السابقامرجع142(

..3صالنبوةهديمنقبساتانضر.مسلمأخرجه143(

وهيالثمعاريرورردت،إبرةلهاذبابةالعينوسكرنالثينبنت!الشعراه1(إ؟

قومةبهاقامالحارثمنالحربةوسلماعيهاللهصلىالرسولأخذفحين.،شمراجمع

إزاالبعيرضهرعنالثعاريرتتصايركمامسرعينفارسحرلهمنفتفرقراسريعة

أرقتوعزيمةبجرأةخصمهعلىوسلمعليهالطاصلىاقدامهعنكناية.بترةانتنض

أعدانه.قربفيالرعب

عنه.وتدحرجنرسهعنتقلبأو،وسقطتدحرجتيأ:تدأدأا(!5

عليهاللهصلىطعنتهقوةعنكنايةلقتلهمالناسبجميعبيماكانلوتولها(إ6

،153-151ص1!الشفاانضر.مكةقربجبلوشرف.وسلم

.41صالنبرةهديصْقبساتبعضالبخاريورد!مسلمروأه\(7!

.بدةالحصالصفاتفيأتي\(!8

245
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.-914131132(الشنا!اص

الأخالقمكارممنوائقصود.153-151صالقاصدينمنهاجمختصر015(

مظةعلىبالتدر-الدربةحصرلْ)عاشوربنالطاهرمحمدالعلامةقالكما

اوا!وانواياحوالالأعمالكلفيمستمرةملاحح!بالنضانلوالادراكاتالوصايا

للمتخلقعرضتإذابحيث.لأضدارهاوجفاء،بهاإلفَالدرجةتلكفييحصلحتى

القديموجفاؤ..بتلكاقديمإلفهيصاوعهلمأضدادهافعلإلىوميلشهرةبها

العارضة!ثهوتهفترك،إتيانهاعليهوعر.الأضدادتلكإتيانعلىأضدادها

اياخلاقمكارمحلبةغايةإلىالأمةبلفتفإذا...المحبةحكموذلك!اختأصلةبشهوته

وأثمرت،نفوسهازكتتعارينهامعصئمافيالمكارمتلكوسادت،جمهورهاعلا

وتنصرف.ا!امننيهايسودنحيننذايزنسهاماوبدا!موحشها!زالغروسها!

تعقلأكلهذلكعاقبةفتكرن،جماعاتهابينالإلفةوتسهل،النافعةالأعمالإلىعقولها

النضامأصرل(تلاضيُخفطولم.المعاشفينتضم،الأفنسمنوانصافأورفاهية،

وغيرهمالعربفيالا!لامفعلهماوهذا.125-124صالاسلامنيالاجتماعي

واستفامت.كلمتهم!اجتمعت.أحرالهمحسنتفيهجاًمابكلواقزموا،تمثلوهحين

ثمانيةوالخيرالسعادةإلىالانسانيةركبووجهوا،خيرأكلهأمرهموكان،أمررهم

الثاعر:!أصدقوما.يزيدأرش!

ذهبهاأخلاقهمذهبتهئمفإنبقيتماالأخلانالأممإنما

النفسياستقرارهريتماوالآخرالدنيافيالإنسانسعادةتتحتقالفاضلةفبالأخلاق

إلىتؤديالأخلاقأنصالأخلاقعلماءاتنقوقد.الحياةجوانبكلفيوطضنينته

بعدها.وما60صالاسلامفيالأخلاقيالاتجاهانضر..السعادة

.31صالترأنفيالأخلاقرسشور131(

.42و23:.لاسراا!351

ربكعندسيمْهكانالتذكل5:وتعالىلجحانه،قرلهياسيثم.27:+الاسرا153(

الأخلا!ق.ذميممنشيءفيالرقوعمنترهيبأ28:ءالاسرا،مكروهاْ

.13:لتمانسورة13!!

.91:لعمالىْسورة013(
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.3و2لآيةا:تلحجراا(651

.11:لحجراتا(\75

.(التفسيرمنلمع)محاضراتناوانض!!12و12:الحجرات915(و158(

ماجةوابنوالترمذيداودوأبوومالكأحمدوأخرجه.لمسلمواللفظعليهمتفق016(

موول،13!121صالباريوفتح،16!016صالنوويبشرحمسلمصحع.

54ص1!أحمدمسند،989ص2!مالك -1 fوتحفة،شاكرأحمدتحتيق

.601ص6!يياحوذا

وعند،ماجةوابنوالترمذيأحمدوأخرجهلمسلمالففوا.الثيخانأخرجه161(

2!مالكمو!.،الثالثدوناثنانيتناجىفلاثلاثةكانواإذا:"عمرابنعنمالك

،12!325صالباريونتح،1718ص4!مسلمصحيح!انطر.9ههص

.115ص8!الأحوذيوتحفة،435و043ص1!القدير!فيض

يعرفهالابلغةاثنينحديثأنأيضأونرى

بلفته.بينهمافيمالرتهامساكماالحديثهذاتحتيندرجالثالث

141ص16!النوببثرحمسلمصحيح.والترمذيوأحمدمسلمأخرجه162(

.305ص5!التديروفيض.

عليهاللهصلىالهارسرلاعىوفادتانالقيسعبدلبنيوكان،مسلمأخرجه163(

147ص9!البار!افتحانضر.وسم

.2988حديث554ص2!الفواندجمعالترمذيأخرجه161(

.9،5ص2!السابقاخرجعالكبيرفيالصبرانيأخرجه163(

أمينأأمةلكلإن"عنهاللهرضيأنسعنولفضه.اطسنةعلىاخشهورهذا166(

قال...طوللحديثفيحذيفةوعن"الجراحبنعبيدةأبوالأمةأيتهاهذهأمين!إن

وسلم:عليهاللهصلىقالقامفلما.عبيدةأباياقم:وسلمعليهاللهصسااللهرسول

952ص2!الفواندجمع.والترمذيالثميخانأخرجه"الأمةهذهأمينهذا"

منه.528صرانضر

.595-005ص2!الفواندجمعانضر167(
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4،-691صمسلمصحيح.هريرةأبيعنوالثيخانأحمدأخرجه168(

.944و931ص!2أحمدومسند

والبيهتيفعيموأبوالبزاروأخرجه،الحاكموصححهيعلىأبوأخرجه916(

61حديث211صالسلامسبلمناخرامبلوغانطر.السيوطيوحسنوالطبراني

.2!557صاقديروفيض.4-

تولأنإلىهناالاشارةمنبدولا،43صالترأنفيالأخلاقدستور017(

.وزكاة!صلاةوحجصياممنالتوقيفيةالعباداتبيقصدلا(عباديأو)المزلف

ونحو..دفضربأووقفزوثبمنصكليرهيرافقهمثلأكالذكرعباديطابعمالهإنما

فيها.اجتهادرلا.توقيفيةالعباداتلأنهذا

1V\).ا0:النسا\.

ومختصر025ص2!الخناكشفوانضر،702ص3!الترمذيسق172(

.9117حديث21إصالحسنةالمقاصد

.188ص!2الخافاكث!ف172(

.05صالترأنفيالأخلاقدصمتور؟17(

.2؟:ءلاسراا(175

.032ءلامراا(176

صالباريفتح.للبخاريوالفظأحمدرالامامالستةالكتبأصحابأخرجه177(

هي:والآية.14!8976حديث922صأحمدالإمامومسند،3!6،دو؟46

.الدمسورةمن03

علمفيدراساتوافطر.437صالحديثعلرمفيالوجيزكتابناانظر178(

.27-92!!مزروعةمحمررالدكتورللاستاذالأخلاق

يقول.النفم!تزكيةالحميدةبالأخلأقرا!!قزامبالننسالارتاتاهوسبيل917(

ولا.انتضامهكمالعالاجتماأمرينتضميكادلا"عاشرررْبنالصاهرمحمدالعلامة

جمهورها،علىغالبةالأخلاقمكارمتكنلمما،)ننصامهمنمأمرياهاعفالأمةترى
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النفستزكيةهوالأخلاقمكارمملاكلأن،وأمورهاتصاريفهامعصئمافيوساند-

بهاالملتبسةالرذانلعنوتمييزهاالفضانلادراكعلىالعتلارتياصأعني،الأنسانية

...(منهاشيءفيالتنريطوعدمالفضانلبتلكالتحليارادةعلىأيضأوارتياضه،

.NYE-123منالأخلاتيالنظاماصول

778صالكريمالقرأنفيالأخلا!دستورانضر(\08 - Ins،والأخلاق

بعدها.اوم011صراسسهاالاسلامية

.4صالإنسانحياةفيوأثر.الدينمحاضرتناانضر181(

.3:الماندة182(

.91:عمرانآل182(

.8د:عمرانآل؟18(

فالاسلام):عاشوربنالحاهرمحمدالشيخالعلامةقال.401:الكهف185(

النضانلجميعأساساعىمبانيهأقامبأنهوالدعاياتالشرانعمنسوا.مايفضل

حقانقأنهائاابالنفوصاعتلاقاوسرعةالناضلةوبمبانيه...الوهميةدونالحقة

إلىفهيأهم،ابتدا:بينهمرعوتهكانتالذينالعربأصتا-السليمةالغصرةبهاتثهد

في!تعميروسلصانسياسةأمةالعربتصبح...العالمأنحا.فيبدعوتهاممير

المساوىءمنالاسلامقبلفيهمكانماعلىالاسلامباْخلاتاقذقهموغص،الاارض

بذالتلهمفكاناسيادتهاابهالأممسياسة-لتخولهمكانتوما-تخولهملمالتي

فرسمنالأسلامفيأدخلوهاالتيالأممزعماءصارواأنالأممعلىالعضيمالنفوذ

علىداثبينكانواماذلكلهمورام،الاسلاميةالجامعةإكيلأوأصبحرا.وبربرمورو

واقتنعوا،النضانلتلكتحريفإليهمدبفلما،الخالصةالاسلاميةالأخلاق.!اقامة

فينالرهاالتيالأهليةككعنالإنسلاخإليهمدمب،الصاهرةبالصررةالاسلاممن

.013ا-92صالاسلامفيالاجتماعيالنماماصرل!...الاسلام

.21:لحجراتا(186

1 8)Vانظر،طرقعدةمنرمالكداردوأبرواترمذيوصشماالبخاريأخرجه

5صالنبوةهديمنقبسات A2حديث،.2ص2!والترهيبوالترغيب.
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،112صالنبوةهديمنقبسات.والترمذيداودوأبوومسلمأحمدأخرجه\(هه

ومنه.وظلمتهعليهافتريتأي(بهته)ومعنى.515ص2!والترهيبوالترغيب

والصلم..الإعتداالبهتان

.،01ص2!لترهيبواالترغيب(091و(918

والآية:.05،ص2!والترهيبالترغيب.صحيحوالحديثيعلىأبوروا.191(

.الاحزابسورةمن58

.534بوقارن.673ص2!كثيرابنتفسيرمختصرانطر291(

هديمنقبسات.عنهاللهرضيهريرةأبيعنوالترمذيوأحمدمسلمروا.391(

.92حديث،\!ص3!والترهيبالترغيبوانظر56صالنبوة

القاصدينصمنهاجومختصر،014-142ص2!الدينعلرماحيا.انضر491(

171.

عنودرد.عينهفيالخشبةيرىولاغير.عينفيالقذىيرىكمنهذاحال(011

واسناد.-،الناسعيوبعنعيبهشفلهلمنطوبىهوسلمعليهالهاصلىاللهرسرل

مناخسلم5؟وصلمعليهاللهصلىقولهوليتمثل.6Lص2!الخفاكشف،حسن

صلىاللهرسولرعدلينالينبفيكمالسانهوليحفص.،ريد.لسانهمنالمسلمونسلم

أخرجهما،الجنهلهأضمنرجليهبينومالحييهبينمالييضمنمن"وسلمعليهالله

البخارك!.

اقرغيب.وغبرهموالطبرانيالدنياأبيوابنحسنباسنادأحمدالإمامروا.691(

.175-،16ص2!والترهيب

172صالتاصدينمنهاجرمختصر،145ص2!الدينعلوماحياءانظر791(

علىتعدىالمفتابلأنذلك،اغتابهممنوالتحلل!الاستغفارالفيبةيسقصرمما-173

اللهأمرخالفالمفتابلأنوتعالىسبحانهحقهعلىالتعديوأما،العبدوحقاللهحق

عازمأفعلعمانادمأمنهبدرعماويتوبرجلعزاللهيستففرأنمنبدفلا،وجلعز

فليتخذا،يكر.بماإيا.فذكر.المبدحقعلىتعديهوأما.ثانيةمئلهإلىيعو!ألاعلى

تعالىوالله.مفسدةيستجرأو،صدرهيوغرلابماأخيهمنفيهيتحللمناسبأاسلوبأ

025http://www.al-maktabeh.com



الموفق.

الدين(تحلق):قوله4وصححهوالترمذيحبانوابنداودأبوروا.991(و891(

.005ص3!والترهيباقرغيب.المتخاصمينشوابوتضيعأدابهتضيعأي

.694ص3!!الترهيبالترغميبويخرهماومسلمالبخاريرواهما02(1و02(0

.994ص3!السابقالمرجع302(و202(

306ص3!والترهيبالترغيب،داردوأبوومسلموالبخاريمالكروا.402(

فحاله،يرضيهاماطائفةلكليظهركالمنافقفهو،113صالنبوةهديمنوقبسات

مافيضهرهذاواْما،عامةللناسيبصنماخلافيطهرمنوالمنافق.ونفاقكذب

تسعىأنواياصل!الناسللفسادبينكبيرمدخلهذاوفي،الخصمينمنكلابرافق

ماعلىالطانفةوافقأنهولو،محرمةمداهنةفهذهيحرش!أنلاالبينذاتلاصلاح

لكلهـلعتذر،الخيرالطانفتينبينلينميصلاحمنالأخرىفيماوذكرخيرمنفيها

الحالين.بينوشتان،البينذاتلاصلاحيسصلأنهخيرألفعل.تقصيرهاعنطانفة

.حبانوابنداودأبونحو.وأخرج،الأوسصمعجمهفيالطبرانيرواه502(
.r406.و60صr!لترهيبوالترغيبا

نووالوجيه،301ص1!الشفاوانضر391ص2!داردأبوأخرجه602(

فيهم.الرفيعةاخنازلونووأعيانهمرؤوسهمالقومءووجها،واننزلةالقدر

.133ص2!الدينعلوماحياءانضر702(

القاصدينصمنهاجمختصروانضر.153و153صر3!السابقامرجع802(

175.

.58:النساه903(

.27؟الأنفال031(

.8و1:اموْمنون211(

والترهيبصالترغيب.وصححهوالحاكمصحيحهفيحبانو)بنأحمدرواه212(
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,r rc،صالقديرونيضoro\,.صحيح.والحديث

فيحبانوابنالأوسطمعجمهفيوالصبرانيوالبز)رأحصدالامامأخرجه213(

.11ص4!لترهيبوالترغيبا.صحيحه

.01ص4-والترهيبالترغيبانظر.ومسلمالبخارتيأخرجه214(

117ص2!كثيرابنتنسيرمختصروانضر،الأحزابسورةمن72الآية213(

بعدها.وما803ص4!التديروفتح!بعدهاوما

.(الحديث)الأمانةمنذكرالصبشيروايةوفي316(

2 \)Y.انضرمرفوعأالصبريوروا.،جيدواسناد.،موقوفأوالبيهقيأحمدررا

1ص2!كثيرابنتنسيرومختصر5ص4!والترهيبالترغيب 1 \ Aهذاومثل

.903ص4!التديرفتح01()المرفرعحكمفلهبالرأييقاللاالحديث

الواضتىوجلعزاللهحق:حقينالأمانةفيتناولالسابقالحديثأننلاحظ218(

صلةلهمما..والكيلالررنذكرفيالبينةالعبادوحقوق...والرضو.الصلاةذكرفي

عذبهشاءإنوجلعزاللهإلىفأمرهتعالىاللهحغرقمنبحهتعبدأخلفلو،بالعباد

الله.حقمنفيهقصرماوتلافيوالاستغنارالتوبةوسبيله..عنهعفاثاء!إرْ

عزاللهطاعةعدماياولى،مخالفتانفيهالعبادبحتوقيتع!%فيماالإنسانوتتصير

نصوحتربةإلىيحتاجنهذابالعهدرالرفاءواخيزانالكيلوفا.منأمرهفيماوجل

فيتقصيرأووزنبخسمنلحقهممانفسهبالعبداتصقتثانيةومخالفة،واستننار

عنهيرفعولا،هذاونحو...أ!راقبحففالاهتماملعدمعملفرصةتنرلتأو،حقه

ورنمنأنقصأوحقمنبخسهمابردذمتهءإبراأو،صاحبهمنبتحللهإلاهذاإثم

منيضيعمماكثيرأفقسهذاوعلىاهمالمنسببأوعيبمندسخالضالتعهِأو

المجتمع.فيالحياةدوانرأوسعإلىفيهامابكلالاصرةحيزمن:مسونليات

والأثرةوالتكبروالاستعلاء،المجتمعاتبعضنيالرالدينعقوقهرةكضاأ921(

منبدلأالعلاقاتتلكانقطتانقضتفإنالمصال!صجردالأفراربينالعلاقات!إقامة

قطاعاتهامختلففيالاسلاميةالحياةينتضمكانالذي000اللهحبعلىتقامأن

محاباةرعدمعدلمنوجلعزاللهيرضيبماالعبادأمورفتسير،وميارينها
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مركبتقودأنلأمتناهيأمما..تناص!وحسن،أخوةرصدقاساإك!استقامة

قرون.ستةعنيقللاماالأنسانية

.022501(اقوبة:
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أ!خاجممحىأئ!زل

إلاسحظ!!إ!!م

الدكتووللأستاذ

الكيلانيزيدإبراهيم
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وبأنابةالجماعةلصالحممارستهاللحاكموتخولالجماعةمنالراتعفىتستمدوالتى

.)2(منها

مندرجةالىوصلتقدالسياصيةالجماعةتكونحيثتكونالمفهومبهذارالدولة

السلطةيمارسونالذينالحكامأشخاصعنستقلاوجودالهايجملالتنظيم

.)3(الأمةمنبتفرلض

الحكمبنلسفةمايتعلقكلفشملالحديثةالعصورفىالسياسىالمضموناتسعومد

الولةداخلالحكومىالجهازتنظيماعىقاصراالسياسىالنظاميعدفلموأهدافه

النظاماتسعبل،الخارجىالعحوانمنوالحماية،الداخلفىالأمنلتحتيق

أيضا.الاجتماعى

القديمة:السياسيةالانظمةفىالدولة

فىالسياسيةالسلطةوبينالحاكمشخحسبينواقعارالاقترانالدمجكان

مصر،فىالفراعنةوعند،القديمةالشرقيةرالامبراطوريات،الررمانيةالامبراطورية

بزواله.وتزول،ببقانهتبقىالحاكمشخصفىتدمجالسلطةركانت

التفرقةظهرتثم،وقدرتهبقوتهوثيقاارتباطامرتبطابالسلحةالحاكماحتفا!وكان

فىالميلادىعشرالسادسالقرنفىالحاكموشخصالسياسيةالسضةابينرالتمييز

نفسهاالمحكومةالجماعةمنالسئطةاستمدادالىالاتجاهوأصبح.أورربادولبعض

صفةلهامستاتلةمعنويةثخصيةالسلص!هذهاعتباروالى،الحاكمالثخصلامن.

للدولةوممثلا،الثعبمنالمستمدةاللطةهذهاممارسةأداةالحاكمواعتبار،الحوام

طبيعيرنأضخاصشوونارارةعليىيترالىرالتى،المستقلةبشخصيتهاالمتمتعة

.)1(لهاممثلون

الاسلامى:الفقهفىالدولة

السياسيةاالسلص!!وبينالحاكمشخصبينبالتنرقةاالاسلأميةالشريعةتميزت

قر!ن.عشرةمنأكثرمنذالنقهاًائسلمينبحوثفرالتنرتةهذهظهرتوقد

شخصبينميزتالتىالحديثةالسياسيةالنظرياتالاسلامىالنقهسبقوبهذا

السياصية.السلطةوبينالحاكم
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الرحيمالرحمناللهبسم

الاسكمفىالحكمنظام

تمهيد:

بالدولةبالتعريفلهنميدأنالاسلامفىالحكمنضاممنهومعنالحديثتبليحسن

.الاسلاملرلةفىالحكمنضامموقعلنعرفوالفقهىالقانرشالاصصححينفى

التاكن:شالولةتعريف

سلصةفيهموتقرم،معيناقليمفىالراموجهعلىتقيمالناصمنجماعةهىالدولة

)1(رالخارجالداخلفىأمرهموتدبيرتنظيمتتولىحاكمة

وجردلايتصوراذ،الحولةوجودفى!والاْساالاولهوالركروهذا:الشعب1-

الدولة.منهتتكونالذ!ا)خجتمعمنهميتكونالناس!تجماعةبحرنلةلهِ

نأبدونتقومأنلدرلةو"،يمكن،الرلةأركانمنأساسىركنوهو.الاقليم2-

الاستقرارممنىليمفيتحققاالدولةتلكسكاناعيهايقيمالأرضمنرقعةلهاتكرن

وسلصتها.صلاحيتهاعليهاتصارسأنالحرلةوتستصبع

لايمكناذ.اللولةأركانمنالاصاسىالركنهذا!لعتبر:السياسيةالسلطة3-

الذىالشعبعلىالسمضةاتمارسسياسيةهينةفيهاتتكونأنبمدالاتقومأنلولة

اقميم.الاهذاي!كن

النظامتحققالتىوالسلصة،ائحكاموصبتة،اخحكرمينصبقةتوجددرلةكلفى
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قديجدهموصلصتهالاماموظانفعنالسنةأهلمنالاسلامعلماهكتبهحاوالدارص

والامة،باختيارهاالامةعننيابةسلصتهيمارسالاسلامفىالامامأنبجلا.سضحوا

يرجعاقىوهى،الشرعحكمعنخروجهعندتعزلهالتىوهىالحاكمتقيمالتىهى

الحكم.عنالتنحىفىمارغباذاالحاكمالمِها

:هذامَبينالتىوالنصوصبعضزكرالمناصبومن

)5(الأمامةمنالأمةيستعفيانللامامان:الماورركلماالاماميقول

لأنهم،وولاتهقضاتهلاتنعزلخلعأوماتاذاالخليفة:الكاساشالامامويقول

ىأ:الرسرلبمنزلةالخليفةوانما.المسلمينبولايةبل.الخليفةبولايةلايعملون

لهالخليفةبعزلمنهمكلوينعزل،المسلمينعامةفعلبمنزلةففعله.عنهم،السقير

.)6(العامةبعزلالحقيقةفىالعزللأن

وهذاولايفعلىالناسفيبقى،باقيةالخليفةموتبعد-القضاةأى-وولايتهمْ

لأنهبمرتهولاينعزلبعزلهينعزلالرالىأوالقاضىعزلاذاالخلينةفانالعزلبخلاف

والعامة،العامةبترليةليمَهتِلأنالعامةبعزلبلحقيقةأيضاالخلينةبعزللاينعزل

.)7(الاستبدالولوه

اللهصلى-اللهرسرلأنيجدامنورةالمدينةفىالاسلاميةالرلةلتاريخوالدارص

قهيماْحيثامدينةالىمكةمنهجرتهبعدالاالاسلاميةالدرلةيقملم-وصلماعيه

نبيهوأعص،الاسلامبنضامارقضىرالذىعليهايقيمالذىوالشعبالأرضأوالأقليم

جميعمنالمسلمةالجماعةأمورويدبر،اللهحكمليقيمولاسهوسلماعيهاللهصلى

عليهاللهصلى-النبىوكانوالاجتماعيةوالعسكريةوالاقتصاديةالسياسيةنواحيها

الطاعةأنيبينالذىنفسهالنضاممنسلصتهيستمدالنطامهذافىالحاكم-وسلم

الرسرلفشخصية،اللهأراهبماالحاكم،اللهعنالمبلغهوالرصرلوأن.للشرع

الاسلاميةللدرلةالحاكمالنحامفكانأخرشيئاخبلفةوالشريعة،ضى.الحاكمالنبى

ركان.الدولةمنوجرداأسبه!الاسلاميةالحولةعليهاتسيرأنيجبالتىوالمبارى.

دولةلاقامةوالنصرةالاعانةالعربمنايصلبمكةفىوهووسلماعيهاللهصلىالنبى

.الثرعحكموتنفيذاسلامية
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بتوله:للأنصاراللهمدحفىوامتأمل

)8(اليهمهاجرمنيحبونقبلهممنوالايمانالدارتبوؤاوالذين

الايمانلولةأقامتالتىالدارالىبسبقهمكانوالايمانللدارالانصارمنبقأنيجد

لأن،المهاجرينقبلالمدينةارضسكنواالانصاربأنالمدحيكونأنولايعتلوالاسلام

الأالدارعلىالايمانعصفسرايضهر!لا،مدحبموضوعليسمعروفأمرهذا

العقيدفىدولةفيهاأقاموااتىالداراتخنواكمالهمموطناالعاقيدةاتخنواباعتبارهم

لهم.مرطنا

لىسإالتىالحاكحةالسصةرا،والاتليم،الثعب:وصالحولةلاْركانمعرفتناربعد

سياسى.نطامخلالمنأمرهموتدبيرالشعبشوونتنطيم

وطريقةالحكمتنضْمالتىاخترابصةرالأجهزةالاقواعدمجموعةبأنه:تريفه!يمكن

الحولةداخلالحكومىالجهازتنضيماعىمقتصرغير.للحكمالحاكمةالسلصآ!ممارسة

منمزيداشروعيتهوأدلةالاصلامفيالحكمنضاممنهومنوفىأنيحسنهذابعد

.البيان
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الشوركلا:

أحكامباتامةس!ؤولبتهاليحملهاكاملائرعهباقامةكهاالأمةالكربمالقرأنخاطب

تارةباطلاقوخاطبها،تارةالايمانوبرصف،تارةالانسانيةبرصففناداهاالها

اعدلوا!الخيرافملوا.الصلاةأقيمواأمنراالذينأيهايا.الناسأيهايا:أخرى

)64(

شورىالحكميكونأنتررالاسلامالهاشرعاتامةفىبمسونلياتهاالأمةتتوموحتى

التىالمهمةهذهتنفيذنىمحنهمنانباالخينةابأنفسهمهمليختار!ا،الناسبين

قصروا،انحكامهمايحاسبهأنوليستحيعوابهاالقيامالأرضفىاللهاستخلنهم

اقامةنىرسالتهملأدا+خدماتمنومايحتاجونهخبراتهملهمريقدمواوليعاونوهم

رأسبابالخيروجلبالاسلامىاطجتمععنالأخطارودفع،دعرتهونشر،اللهشرع

له.!التتدمالقوة

-:يلىبماتجنيتهايمكنالاسلامفىعضيمةمكانةللشررىكانولهذا

صناتعنقحدثت.الثورىسورةاسمهاكاملةسورةالكريمالترأنفى1-

وكريمالاسلامبأركانلأهميتهارقرنها،اثور!اعىتقومحياتهمرأنمنيناخة

همماغضبواواذا!والنواحثىا.لاثمكبانريجتنبرتوالتبت،تعالىتالأخلاته

ومما.بينهمشررىوأمرهم!الصلاةوأقامرا،لربهماستجابرايئوالذ.يغفرون

6()ريننترنرزقنهم

اعسيدلواختيارهأحدلرغبةلاقتركفريضةالاملامفىالررقأنيتبينوبهتا2-

يصرفهلمازاالرجربالأمريقتضىوهذا)66(ايامرشوشاورهمت!الى!لههذا

آ()7الندبالىصارف

باستشارمأمورابالرحىامؤسد-وسلماعيهاللهصلى-اللهرسرلكانرازا3-

أوجب..والأمراالحكاممنغيرهحهتفىفالث!ررىأصحابه

استشارةالناسأكثرمن-رسلمعليهاللهصلى-النهرسرلكانرلهذاإ-

لأصحابمثاورةأكثرمارأيت:تال-عنهاللهرضى-هريرةابىعن.لأصحاب

)68(وصس!!عيهالئهصلىالهرسولمن
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،والحربالسلمفىاصحابيستشير-!سلمعليهالهاصلى-النبىوكان5-

ويتحملونالمحكمشوونفىيثاركونالذينالاحرارالرجالليكرنواويعدهم

النبى-علملماأحدغذوةففي.الترارصنعفىوقدشاركواذلكبعدصؤ!لياتهم

اليهمأيخرجأصحابهامششارأحدجبلمنقريباقريشبنزول-وسلمعليهالهاصلى

الأزقةأفواهعلىالمسلمونقاتلهمالأعدا،دخلهافانبالمدينةمتحصنوهويقاومهمأم

وكان،بالخروجعليهوأصثصارراالثبابمنوأكئرهمالصحابةفضلاهمنجماعةفبادر.

بيتهودخلبرأيهم-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولفأخذ،ْالاكثريةهمهزلا.

)96(.اعيهموخرجلأمتهولبمى

أرادالسلمينعلىالبلا.واشتد،المدينةاخشركويقحاصرالمالخندقغونةوفى6-

اضثركين،كلمةبتنريقالمسلمينعنئخذلأن-وسلمعليهاللهصلى-النبى

ثلثعليهماوعرض،عوفبنوالحارث،حصنبنعيينةغطنانقاندىالىنأرسل

وماكان!ذلكعلىالكتابوكتبرا،ايسلمينعنمعهمابمىيرجعاحتىامدينةشمار

فأرصل.اصحابهاستثارةبعدالآو!تر.يمضيهأنوسلمعليهاللهصلىللنبي

فقالا:،فيهراصشارهماعبادةبنوسعد،معاذبنسعدالىوسلمعليهالطاصلى

مأابهالعملمنلنالابد،باللهأمركشيناأم،فنصنعهتحبهأمرااللهيارسول

العربرأيتلأنيالأذلكأصنعمارالله،لكمشىعأصنعهبل:فقال؟لناتصنعهشينا

ثوكتهمصتعنكمأكسرأنفأردت،جانبكلمنوكالبركم!واحدةقوسعنرمتكم

وعبادةاباللهالثركعلىرهوْلاهكناقدالهايارسول:معاذبنسعدفقالأمرماالى

بيعاأوققيإلاوا!ةثمرةمناياكواأنيصعونوهو،ولانعرفه،الهالانعبدالأوثان

حاجهَمنبهذامالنا؟أمرالنانعصيهماربهابترأعزنا،بالاسلاماللهأكرمناأفحين،

اعيهالهاصلى-النبىفتال،وبينهمبيننااللهيحكمحتى،السيفالاْلانعصيهموالله

قالنم،الكتابمنمافيهافمحاالصحيفةمعاذبنسعدفتنارل،وذاكأنت-وسلم

)07(عليناليجهحوا:

بأمرألايستبداعيهيجبالحاكمأنوهرماAرصتورياتغليداتضعالحادثةرهذ.

التزامبأىالمسلمينتلزممماهدةيعقدرألا!هامثأنفىبرأ!يقطعوألا،المسلمين

(v\)أرانهمرأخذ،شورتهمدون

نأ-وسلماعيهالهاصلى-اللهرسولاد!المنذربنالحبابيشيربدرغزوةوفى

وسلم-عليهاللهصلى-الهارسولولأخذ،بدرفىللمسلمينالحربىالوضعيفير

)72.امسلمينمكانويفيربرأيه
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أصحابه-وسلمعليهاللهصلى-النبىيستشيربدرفىالمسلمينانتصاروبعد

نزلتوعندما،الفداءالنبىويقبل.عمرخالفهاالتىا!ئريةبرأى!يأخذالأسرىفى

نزللو:قال!الفداءلتبوله-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولتعاتبالآيات

مفاداتهمرعدمقتلهميرىكانالذى،الخطاببنعمرالأمنهأحدمانجاالعذاب

المسلمين.معحاسمةلهممعركةأولفىالمشركينشوكةلكسر

-:الاسلاهيالمجتمعفىلأهدافهاالصمورمماتحقيقضمانات

-:أولهماالضماناتمننوعانلهايتحققأنلابدأهدافهاالشورىتحققحتى

فردكلليتدمالعامةالمصالحفىالممثاركةعلىالأمةتربيةشخلقيةضمانات1-

الأنفعماهرالىوالارصاد،الأذىودفع!بالخيرالمشاركةفىجهدهويبذل،نصيحته

من،والسياسيةالتربوسةالمزمس!اتفىيتمالخلقهذاعلىا!امةوتربية.والأصلح.

الفردلايكونحتى،الكبيرالمجتمعالىالمدرسةالى!البيتفى،الصفيرالمجتصع

امته،هموموينسى،الصفيرةلهمرمهلايعيشوحتى،المجتمعقضاياعنمنعزلا

وايثارالهوىعنالتجردالخلقهذاوقوام،فيهاللمشاركةأهلانفسهلايعتبر،وأمالها

الشخصيةوالأهواءالعصبيةعنوالتنزه.للمسلمينالنصحواخلاص،العامةالمصلحة

وابداءنصحهتقديممنفردكليتمكنوحتى.الحرياتبكفالةقانونيةضمانات02-

الامورفىأرانهم.ابدامنرالخبراتوالاختصاصالرأىأصحابيتمكنوحتى،رايه

منوماتبديهوأنظمةقوانإنمنالحكومةوماترسمهوالصناعيةوالعسكريةالاقتصادية

وينتقد،!يحاسب،رأيهيبدىوهرتامةبحصانهمراطنكلي!ثعرأنلابد،اقتراحات

الآرا.تجردلأنها،وتتأزرتتعاونالاسلامىالمجتمعفىوالقانونيةالخلقيةوالضمانات

الفواحش.واجتناب،والزكاة،بالصلاةوتربطهااالشخصيةوالمصالح،الهرىمن

للمجتمعتصهيرمنوالزكاةالصلاةاليهماتهدفتحتيقالىتقصدنورىفهى

قوتهبأسبابوتزكيته،وائنكراتوالمعاصىوالخللالضعفأسبابمنالاسلامى

عبادةفهى.والزكابالصلاةكالقيامالشورىومصارسة،اللهدينعلىواستتامته

المنكر.عنوالنهىبالمعروفوالأمراللهدينواتامة،للمسلمينالنصحسداهاعظيمة

:الشورىكيفية

الاصمتبداررمنع!بهوألزمالحكمميدانفىال!ثورىمبدأأقرحينالاسلامان
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اعيهمتويعهوأسلوبهطريتتهتحديدللمسلمينترك،وحرمهالنررىوالتصرف

ولم،الشورىكيفيةالقرأنيةالنصوصتبينفلموالأزمانالأحواللآختلافومراعاة

فىلايصلحقد!معينزمننىلأمةمايصلحأنذلك،معينةطريقةعنالعلماءيتحدث

طريتةتنظمأنالأمةوتستطيع،أخرينلايناسبقدقوماومايناسب،أخرزمن

الحكمشوونفىايامةراشراكالاستبدادبمنعالاسلاممقاصدمحتتةالشورطَ

v()3والمجتمع

رأىثماللهبحكمأى،والثمورى،ال!ثريعة:بقيدينالحاكمتقييديتموبهذا

.)74الأمة

فيوردتالتيأمركلمةأنيجد،بينهمشورىوأمرهم:تعالىلقرلهواختدبر

الذ!االأسلوبالحالبطبيعةومنها،العامالطابعذاتالأموركافةالىتشيرالنص

بينهمثررىوأمرهمالآيةْأنذلكالىيضاف،الاسلاميةالحكومةبهتشكل

تعتبربل،السياسيةالحياةمصاهرلكلكأساصالثررىقاعدةفقصلاترسي

)73(ننسهالحكمانجازمنلايتجزأجزءال!ثورق

الشورمما:أهل

لنضأْأنالراض!!مناذاخسلمينجمهررهمالشررقوأهل

.)76!كليةالمجتمعالىيشيربينههصثورق3وأمرْ

تعالىقالهفربينهم

جميعيمالام!لاصاصجتمعلأفرادممثلايكونأنلابدالثيررقامجسفانهذااعرو

فقها+اعماءووضحهاوالسنةالكتابفىاعيهاامنصوصهلية11اشررطحدودفى

بأخلا!اهتحئيناخسلمةالأمةتختارهمالذينالشورخعمجساوأعضاًالاسلام

منيكرنواأنلابدالكاملةالحريةظلفى،الرجالعلىالحكمفىرمقاييسهالاسلام

دينه،علىوغيرتهمالهرخشيتهمبتاقواهماصعروفب!االبعيدوالنضر،السديدالرأىأهل

مجلسانتخابولايمنعامنكراعنرالنهىبالمعروفرايامرابداصالرأكأنيرثجاعتهم

والاقتصاديةالسياسيةالثزونفىمستمث!ارينلنفسهالخيفةايجعلانالشورق

الرأىترجيحفىوالتعارنالتكاولفيتم.وخبراقهمترامْهمينتفعالعميةواوالعسكرية

وتقدمها.وعزتهاتوتهاوأسبابا.يامةمصالحلتحقيقالحكيمةالخصصروضعالسدب

نأاليهمنوضفهو،وبيعتهانتخاببعدللمسلمينايامرولىأوالخ!يفةاتصرفأماإ
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يستمثيرانوله،الحوزةعنودفاعا،للدينوحفطاالأمةمصحةايرا.بمايتصرف

الحقوجهلهمالايتضحلهيعرضعندماوقوادرأمرا.قضاةمنيختارهمبمنوششعين

)77((فيه

الش!ركا:تطييقات

تعين،الفابىفيعسيراللشورىمجلسأو،حاكمعلىالأمةجميعاتفاقكانلما

ورضاها.الأمةجمهورباتناقيكتفىأن

وسلمعليهاللهصلىالل!رسولعهدفىورضاهااختيارالأمةعنيعبرالذىوكان

وسلم-اعيهاللهصلى-النبيحولاشتهرواالذينهؤلا.همالراضدينوالخلفاه-

رأيهم.وسدادوأمانتهموجهادهموبصدقهمايمانهمبقوة

الاسلامفىالسابتةأصحابمنوالأنصاراخهاجرينثيوخالكريمالنبيحولفكان

الأمة.وتقديرالكريمالنبىرضااد!حانزينرالنصرةوالجهاد

الاجتماعىالعرفبمقتضىقبانلهميمم!ونالذينوالعرفاء،القبانلونساءوكان

الأمورفىالناسرأىصرفةفىالكريمالنبىاليهميرجعممنالعصرذلكفىالساند

بها.استثارتهم-رسلماديهاللهصلى-النبىيضلبالتى

فىمنكمأذنمنلاندرىانا:اعيهالهصلىالهارسولتالالبخارفَصحي!ففى

فكلمهمالناسفرجعاأمركمعرناؤكمالينايرفعحتىفارجعوا،يأذنلمممنالتذ

طيبواقدأنهمفأخبروهوسلمعليهالهاص!!اللهرسرولالىرجعواثم،عرفاؤبم

)78وأذنرا

بالسابقةلهماخشهودالصحابةكباريستشيرونالراثدونءالخ!ةإكانوكذلك

السديد.والرأىوالع!والجهادبالايمان

باخصصلحعرفواالذينوالرأىوالفلاحالعلموأهلالاقبانلرزساءالىيرجعونكما

بالامانةالأمةجميعفىبشهرتيمبهمالامةثاتةرعرفت،والعقدالحلبأطالاسلامى

ومصالحهمثؤنهمتسييرمنيعقحونهلماالجمهوريمتثلبحيثوالنصحالرأىوسداد

الرأىأهلمنالأمةمصكىلمعرفةاميسرةالحريتةهذهالعصرذالتفىوكانت

أشدمتعسرةكانتالأمةأفرادبينوالمراجعةوالتفاهمالاقمالرسانللأنوالثورى
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)97(.رصعوبتهالبريدىالاتصالوبهءأقطارهالتباعدالعسر

الأمةقيامنانوالاعلاموالتفاهمالاتصالوسائلشيسرتوقد.هذاعصرنافىأما

التوعيةفىبواجيهمالفكرورجالالأمةعلماءوقيامممثليهااختيارفىبواجبهاالمسلمة

الرأ!أصحابمنالمفكرينوقادةالشعببينالتفاعل!حصولاوالتثقيفوالتوجيه

الحلأهلبصناتمتحلينللثصعبممثليناختيارفىالمرجوالأمليحققبأنجدير

.رأىوسدادونصحأمانةمنوالعقد
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291ص/الخاسالفصلهوامض

.21صاالياسيةالنحم.ليلةكاملمحمد1-

.-0322ص.الاصلامسْالحكمنضام.النبهانفاروقمحمد3-

.57صالاصلاميةالدولةممالم،مدكورصلاممحمد3-

.86صالياصيةالنصم،بد!ىثروت.ر،-

.52صالياصللتنظيمالعامةوالأ-الدرلةشظرية،الجرفصيمةر

.143ص،ادس!تورىالياصيقرالقانونالنظم.المضار.فؤادد

الكتبرار2ة-91ص.اللصانيةالاحكام،حبيببنمحمدبنعليالحنأبوالما!ردى.3-

ائملمية

16صالتضا.باب،الصنانعبدانع،الكاصانيمسعردبنبكرأبوائدينعلا.االكاصاني6-

16صاالابقالمرجع7-

.9/الخر8-

.952الاصلاءتوجيهاتمن!ثلتوت،6-محمرد

3783/الررى6-د

.915/عحرانآل66-

آ7لم1الكبير!تفيرا.الرازىلفخرا67-

01/901للبيهتيالكبرىاصق0الجهادكتاببم/681/314-الترمذى

2/19المعادرزاد.3/62مئاملابنالنبومةاسيرة96-

2/323.النبوسةاليرةهاموابن3/103-302النبومةاليرة.كثيرابن07-
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.33/الاصلامتوجبهاتمن.ضلتوتمحعود71-

لم..2/2النبوسةاليرة.كثيرابن72-

المحكهنضامالنب!انفارثرمحمد.ر،343صرالدولةالحكم.الاسلامنضام،المبارك73-محمد

،!185ص،الاصلامفي 1A.

.36صالابقالمرجع74-

098مدصالحكمفيالاصلاممنهاج.أصدمحمد7-د

.98/الصابقالمرجع76-

2واص!الاصلامفيالاجتماعيالنصامأصول،عاضررفيالحامرمحمد77-

.9/95ايبارىفتحبثرحالبخال!78-صحيح
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فىثحئئالتتالَثتهف

سضلأ!ا6إل!طءعيمابه!دح!دهلممحصاإص!ص

الدكتورللأستاذ

الكيلاثيؤيدإبراهيم
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الاسلامىالآقتصادفىالمالهلكية

الاسلامجا.ولذلك،مجتمعكلفيالاقتصادىالنشاطمحورهيالمالملكية1-

كما،واستثمارهتنميتهوأساليب،كسبهووسائل،المالملكيةلينظمالعادلةبشريعته

المسلم.بعقيدةالمتصلةالخلقيةتعاليمهمنأساسعليكلهاالمجتمعشؤوننظم

الدنيا.رسياسةالدينبحراسةالتانمةلولفوقوة،الملزموتشريعه

اختصاص:هيالملكيةبأنالقولولمكن.مختلفةتعريفاتالملكيةالفقهاءعرفوقد

()011.لمانعالأ.ابتداوحد.،بهوالتصرف4الانتفاشرعايخولهبشىهالانسان

قال.الفرديةالملكيةبحقللافرادأقرالاسلامأناخعروفةالشرعيةا!احكامومن

)111(مالكونلهافهمأنعاماأيديناعملتممالهمخلقناأنايروالمأو:ْتعالى

()112يتزكىْمالهيزتيالذىالأتقىوسيجنبها:تعالىوقال

مالبينلاتفرقالفرديةالملكيةحقمبدأاقرارعلىالدالةالشرعيةوالنصوص2-

وأانتاجوسيلةوماهو.والعقاروالرراعيةالحيوانيةوالثروةللنقدص!املةفهىومال

الخنزير.رلحمكالخمراخسلمعىتملكهالثريعةماحرمتالأاستهلاكوسيلة

باحترامهالكافةعلىالتزامالفرديةانلكيةحقلمبدأالاسلاماقرارعننشأوقد2-

رسولوقال)113(بالباطلبينكمأموالكمولاتاكلواتعالىْقال.عليه.الاعتداوعدم

.)111(وعرضهْومالهرمهحراماخسلمعلىالمسلمكل:وسلمعليهاللهصلىالله

.نفسهْمنبطيبالأمسلمامرىءماللايحل:ْالشريفالحديثوفى

وقص!!،ال!رقةكعقوبةالناسلأموالحمايةالزاجرةالعقوباتالاسلامقرروقد

وغميرها.الامانةوخيانةالطريق

التملك:لحقالاسلامسياسة

قيدهابل،قيدكلمنمصلقةملكيةيجعلهالم.الفرديةالملكيةأقروقدالاسلامولكن
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المالهذافىاستخ!عماأالذىالعامينربوهواللهالأصلىاخلكصاحبفرضهابقيود

الافرديةالملكيةليخلص.وعحرانظ!!بلا!الجماعةومصلحة،النفسحقنيهلنرعى

أصحابهيدفياصالملكوليكون،بالضرركلهالمجتمععلىيعودالذىالصفيانمن

اجتماعية.وظيغةذاحقا

النقاطخلالمنالاسلامياخجتمعفياخلكيةلحقالاسلامسياسةلناوتظهر

-:التالية

النردية.اخلكيةأسباب1-

2-قيودها.

r-تها.جباوا

4-أنواعها.

والجماعة.الفرربينالتوارنواتامةالدولةتدخل5-

الفردية:الملكيةأسباب

تتحاتق:براسصتهاالتيقالص!إالمكيةاباْصبابيمصد

مشررعا.كانازاوغيرهالادارفالعملفيهوتخل،الذهنيأوالبدني،المعل1-

كاليبةفييالامعاوضةدرعتا،والاجارةكالبيعاخعاوضاتعقردومنها،العقرد2-

رية.لعاوا

والننرر.والكفاراتلصدقاتواالزكاة3-

منجثدبذلرونغيرهالانسانخلالهامنيخلفالتيالرشانل:وهيالخفنِيْة4-

والرصية.الميراثوهياتجارةأوعمل

وأسماك،رالحصبالرارىكأعشاباليهيسبهتمالميصا%بأناخباحاتد-ما!

.بشررفالتوذ.البحار

تعالى.الهاملكعليامحبرسةبالعينالانتفاعوهوالوتف6-
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مصلحةالتذفيكاناذارالعقاركالأرضالعامةالأموالبعضالحاكماقصاع7-

المسلمين.

الفردية:الملكيةقيود

مناطلاقهأنذلك،قيدبلامصلقاحقاالفرديةاخلكيةحقالاصلاميتركلم

الفسحياةنيستتحكمقليلةبأيدالأمةوثروةالأموالرؤوستجمعالقيوديعني

ظ!!الفردىالتملكحقالفا.فانوكذلكالرأسماليالنصامفيحصلكماومصالحها

امجتمعوياناتد،اعيهاللهجبلهالتيالتملكوغريزةالانسانفطرةمعيتنانىكبير

منهجاالاسلامفكان،والانتاتالعملروحالناسفيتبعثالتيالنطريةالدوافع

اجتماعيةوظيفةذاحقاتجعلهبقيودتقييدهوفى،الافردقالتملكحقاقرارفيوسطا

.فردىحقالفرديةاخكيةنا،والاشتر)كيالرأسماليالنصامينسيئاتمنفتخلص

وحنف!يمتلكأنفيكرامتهْوحريتهللانسانوحففالجماعةصصلحةفيهروعيت

ولاتسحق،الجماعةمصلحةعلىالفردمصلحةلاتطفىحتىمصلحتهللمجتمع

اخشروعة..الفصريةحقوقهممنوتحرمهمالأفرادالحزبأوالجماعة

:الاقيردهذهمنوكان

تجمعالىتزديانالتاناالرأسعاليمالنصإدعامتاوهماوالاحتكارالرباتحريم1-

العامةومصالحةا"لأتتحساديةمشاريعهفىتتحكم،امجتمعفيقي!!بأيدالثروة

بقيةضداختسحتياوتحكمتحكمالتيليتمتاالتيالصبقةلأنبسياستهوتتحكم

.11()دالصباقات

اصثررعةغيرالوسانلالاسلامحرموفمشررعبصريه!اخلكيةاحرازيكونأن3-

.والق!ارالرثوفىطربتعىتالتملكحرمكما.والزناوامحرماتبالخمورالاقجارمثل

السمسرةواْخذالدولةباسمالعصاماتعقدفيالنانوذأوالرظيفةرامشفلالواليانصيب

عليها.

اخكية:باالتصرفحسن-3

المالهذافياستخ!نهالذىالهابأناعمهأالتملكحهتللأنساناقروقدالاسلامان

التاخااساءفاذا.امجتمعرتنغعصاحبهاتنفعالتيبالصرقبهيتصرفبأنيأمره

،امبذرالسنيهعىرحجرالجماعةعنالاذىهذاالحاكممنعملكيتهفيالتصرف
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ومن.)116(قيامالكماللهجعلالتيأمرالكمالسفها.ولاتوتو):تعالىلقوله

منالناسوحرمانالمجتمعفيتداولهومنعاخالاكتنازبالملكيةالتصرفسوهمظاهر

الزراعيةالاراضياهمالأيضابالالالتصرفسوءهرمضإومن!بهالانتفاع

المجتمع.نفععنوتعطيلها

المسلمفأحتجزهامواتاكانتالتيالاراضياستعادةمبدأالاسلامأقرولهذا

)117(.يسضصلحهاولمسنينثلاثفأهملهاليستفلها

التصرففيوشترط،بهاالاذىالحاقوعدمالمامةالمصلحةعلىالمحافظة4-

والقاعدةبالمسلمينوالاذىالضررالحاقوعدمالعامةالمصلحةمراعاةالفرديةبالملكية

فيفيدتاماننياالضرريننيالحديثهذاونصولاضرارلاضررتقولالشرعية

!رفعه،منهالوقايةاسبابو%تخاذالوقوعقبلدفعهأيضاويفيد،مصلقامنعهوجرب

التجارةيجوزفلا.)تكرارهوتمنعتزيلهالتىالتدابيرمنيمكنبماالوقوعبعد

ضماللاعداءالسلاحبيعولايجوز،بالمسلمينالضررلالحاقالفتنةزمنفيبالاسلحة

ا!معارهاليرفعواالشدزمنفيالناسأقواتيجمعواأنللتجارولايجوز،الربحفي

طريقعنللخطرالبلداقتصاديعرضواأنالماليةوالاوراقالاسهملتجارولايجوز،

أصحاببعضليسيصروشخفيضهاالاسعارلرفعالتدخلأو،الوهميةالصفقات

.بهـمتحكمراالماليالسوقاصالاموال

الغردية:الملكيةواجبات

فيوالذين:تعالىلقولهمالهفيمتعددةواجباتاهالصاحبالاسلامحمل

()911والمحررمْللسانل،معلومحقأموالهم

ة)012(هىاخاليملكمنعليالاسلامأوجبهااقيوالراجبات

عنالعاجزينوالاولادرالوالدينكالونجةاعيهنفقتهمتجبمنعلىالانفاق1-

اخحتاجين.والاقاربالكسب

بينهمومنيستحقرنهالمنالاغنياهمالفياللهفرضهافريضةوهيالزكا2-

.النقراء

:)121(وأسسهاالزكاةخصالْصومن
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التصرعصدقةعنلهاتمييزاالدولةتجمعهاالزاميةاجباريةفريضةأنهاأ-

.والاحسان

ماعداالنصاببلوغهبعدالانسانحاجةعنالفانضالمالرأسمنتؤخذ-ب

لاشضلملةjعاأنصبةذاتوالزكاة،مالهرأسمنلاغلتهمنتؤخذزكاتهفانالزوع

الفقير.حقولاتضيع،الفني

الزكاةفيهاتجبالتيالاشمياءعلىسنةمروريشترطاذ،سنويةفريضة-ج

فيها.النضجحصولفيشترطوالثمارالزروعاما.والتجارةوالمواشىكالنتود

كالصعامايستهلكةالاشيا.باستثناءاصبدأحيثمنالامرالجهيعفيراجبةد-

والمهن.الحرفوالراتالسكنودورالمنزلكأثاثوالحاجاتراللبس

:الزكاةسوىحقوق3-

الرسرلبحديثالتزاما.المالفيراجبةتكونسواهاحقوقافانالزكاةتفلماذا

الحديثيحددولم.)122(الزكاةسوىحقاانالفيان:وسلمعليهاللهصلى

المارخة.الحاجاتوسداللصوارى.ترقعا،مفتوحابابهاتركبلالحقوقهذه

التكافلعنحديثنافيبياناالنقطةهذهوسنزيد،والكوارثوالمجاعاتكالحررب

الاجتماعي.
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الرحيمالرحمناللهبسم

الاسلامفيالاجتماعيالتكافل

والعدلوالتراحموالتكافلالتعاونمنتويةأسسعليمجتمعهاأمةأقامتما

وأسبابمجتمعهاشزونأمةأهملتوما،عزتهاأسبابوتمكنتحياتهاالأتماسكت

الهاعاجلهاثم،والقصيمةالف!ضياصبابمنهاتمكنتالآوتعاونهوتماسكهرحدته

.لذلوابالهلاك

متافاوتين،والاتدراتانواهبفيمخم!فيزالناسيكونأنتعالياللهمثاعماولحكمة

هـمعيش،بعضمنبعضهمالناسفينتفعااخجتمعدرلابليدرروالانقرالفنيفي

تمالى:قال.رزقهمنرزفوششمدلهيعمل،بعضمنبعضهم

)122(سخريابعضبعضهمليتخذررجاتبعضفرقبعضهمورفعنا

فييكونأنفلابد،والحاجات،والتدرات،اصواهبافيالناسلاختلافونضرا

النضااميرجدولماالنامىتهربفيالشحخلهتماتمكنوازا.وفترا،أغنيا.اصجت!ع

الاحاقادتنفجروأن،اخجتمعفيوالافتنالفرضىتحلأنال!قبةفستكرناررارل

.ا.!امرالأرباباعى،الفاتراصحورفيوالعدارات

:الانقاذطريقالاسملام

والىالأصناموهجرالوحدانيةالىالدعوةفيمبادمْهيعلنيومأولمنالاصلام،جا

نزلتصورةأولوفي،وقسوتهم4الأقويااضلممنالمجتمعفيالمستضعفةالفناتانتاز

نااستغنيرأهأنليصغىا"،نسانانكلا:تعالىقرلهنزل،الكريمالنبيتصبعس

12)إالرجمىابترال!

بالعبادةاللهبتوحيدتذكركماواخسكينواليتيمالنقيربحقتذكرايكيةالسوررترالت

اليتيملايدعالذىاكفذبالدينيكذبالذىأرأيتةتعالىقالالاصنامعبادةوترك

1()كاااخسكينطعامعلىو"!يحض
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121()المسكينْطعامعلىولاتحاضوناليتيملاتكرمونبلكلا:ْتعالىوتال

اليتيمواطعامالرقابفكوبيناوالمرحمةبالصبررالتواصىباللهالايمانبينوربط

مسفبةذىيومفياطعامأورقبةفكالعقبةماأدراكوماالعقبةفلااقتحم،والمسكين

بالصبروتواصواآمنواالذينمنكانثم!متربةذاسسكيناأومقربةذايتيما،

)137(بالمرحمةوتواصوا

يوقومنالضعيفْومساعدةوالبذلالتراحممنيمنعالذىالشحخلقفيهموحارب

)128(المفلحونهمفأولنكنفسهشح

لهمشرهوبللهمخيراهوفضلهمناللهأتاهمبمايبخلونالذينرلايحسبنْ

)912(والارضالسمواتميراثوللهالقيامةيرمبهمابخلواسيموقون

ويستحلوادماصميسفكواأنعلىحملهمقبلكمكانمنأهلكفانهالشحواتقرا

محارمهم

الذ!الاجتماعيالخصرتصريرفيالتعبيرهذامنولاأقرىأصرحلاشجدرلعلكْ

تضئرالتىالآفاتأكبرمنوالثح!مةللى1العامةوالمصالعالفقيربحقالحمنينبث

التراحميعنعفيو،العمرانرصلاحالأممحياةعلىوتقضي،الانسانيبالمجتمع

اليواتفيبالمجتمعاتويرمى.النفوسثررةهـلرلداالحقدهـسغرس،والتعاون

)013السحيقة

رتماصفتراحممنوماتتتضيهالعقيدفىفىالأخودرابصةعلىمجتمعهالاملامأتام

عليهاللهصلىاللهرسولحديثيصرر.متحاسكةوحدةالمجتمعواعتبراوتناصر

عضومنهأشتكىاذاالواحدالجدكمثلرتراحمهمترادهمفياطزمنينمتل:وسلم

)131(والسهربالحمي.الأعضاسانرلهتداعى

تعالى:قرلهالاسلامىامجتمعوشعار

(1)2!لعدوانواالآثم

علىولاتعاونواوالتقرىالبرعمىرتعاونرا

،ْ)!13(بعضاْبعضهيشدكالبنيانللمزمنواخؤمن:الكرلمالنبيوأحاديث

أهلأيما:،L(13)يعلمْوهوجنبهالىجانعوجارهشبعانباتمنمنلايةوالله

فيابفوني:،)133(تعالىاللهذمةمنهمبرنتفقدجانعاامونفيهمأصت!عرصه
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بضعفاثكموترزقونتنصرونانماضعافانكم

بحسبحقهانسانكلفأعطى،والاحسانالعدلعلىمجتمعهالاسلامأقاموقد

يقتضيهالذىالتكافلهوبأساسالعدلالاسلامأردفمورد.يكفهلمناذااعمله

ألتطرعية.الصدلها!علىماصرغيرالاسلامىالتعبيرفيوالاحسان،الاحسانمبدأ

لازالة.الاسلاماهدافلتحقيقالنريضةغيرابناثهمنالاسلاممايطليهيشملوانما

ومبادنه.الاملامبكمالاتولتجميلها!وحاجةفقرمنألاسلاميةالحياةمايشو.كل

يلى:)137(بماالاسلامفيالاجتماعيالتكافلقواعدنجملأنويمكن

.الأص!رةنصاقفيالتكافل1-

والدولة.لمجتمعانصاقفيالتكانل3-

:الأسرةنطاقفيالتكافل

ويثمل.القاصرينوأبنانهوبناتهزوجتهاعىالرجلننغةوجوبالتكافلهذاوي!ثمل

النقيرننقةالأسرةنيالغنيعليالاسلامفأوجبالترابةبسببالواجبةالننتةثانيا

عليئبعضهمالأقاربانناقبابفيتعالىقالوقد.دقيقمحكممنضاافيالعاجز

ولا،حرجاخريضعلىولا،حرجالأعرجعلىولا،حرجالاْعميعليليس:بعض

بياِتأو!أمهاتكمبيوتأو،أبانكمبيوتأو،بيرتكممنتأكئواأنأننسكماعي

أخوالكمبيرتأو،عماتكمبيرتأو،أعمامكمتبياأو،أخواتكمبيرتأو!أخرانكم

تاكواأنجناحعليكمليس،صدياتكمأو،مفاتحهماملكتمأو،خالاتكمبي!تأوا

مباركةاللهعندصتتحيةأننسكمعلىفسلمدابيوتادخلتمفاذا،أثتاشاأوجميعا

)138(.تعقلونلملكمالآياتلكمالمهايبينالتكذصيبة

وألعميال!اجزالفاتيرأنمنهيستفادالنصفهذا..زهرةأبرمحمدالشيخيغرفى

،اخحارمأتاريهعندمنياكلأنله،يعما!عملامعهلايجدافقرأو،مرضأو،عرج

تذالأتارببينالراجبةالنفقةأناعتبارهفيالحننياخذهبعليهاعتمدماهذاولعل

يرثفمنا!ارثكلعليفجعلهااالتذمنأكثرأحمدالاماموسعقداامحرماالرحم

نفتةفيتعالىبتولهذلكثبتوقد،عجزاذانناتتهعليهمالعنماتاذاالعاجزالفقير

تعالى:قال.والحضانهالرضاعةوأجرةابيهعليالرلد
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والدةلاتضاروسعهاالأننسلاتكلف،بالممررفوكسوتهمرزقهنلهامولودوعلي

)913(ذدكْمثلالوارثوعلى،بولد.لهولامولودبولدها

الفقراهالأقاربمنلهالنفتهتجبلمنالمذاهبأوسعهوحنبلبنأحمدمذهبوان

برباطبالمؤمنيرتبطمنوكلالصديقمناثكليجوزبأنهوضحتوالآيةالعاجزين

صلىالنبيقالكما،الاسمرابطةوبحكم.للديانالخضوعبحكمصديقفهرالايمان

)014.بعضأْبمضهيشدكالبنيانللمؤمنالمزمن:ْ:وسلمعليهالله

اقيالنفتةبابمنأوسعللتكافلمعنىلناتبينأيضاالنورسورةفيالكريمةوالآية

الأسرةمنهوماتساعتمثلانها،الفنيالقريبعلىالفقيرللقريبالولةتنرضهاقد

عنالحرجورفع،وتراحمهمتكانلهموتصرر!المحارمالأقاربلتشملالاسلامفي

والاسلامبيوتهمفيالصعاماخوانهميشاركواأن،والأعرجوالأعميكالمريضالمعوقين

هدفين:يخدما!اسرىالتكافلبهذا

وامتدادهاالأرحامصلاتواحياه،الأقارببينوالتراحمالمودةأواصر:أولاهما1-

،وتآزراقوةالمجتمعلبناتلتزداداخجتمعفيوالمشانرالااسربينالفطرى

التنضيماهذامنالاستغادةبحسنوالدولةايجتمععن4العبتخفيف:ثانيها

وقد،والقربة،واخصاهرةالزواترابصةبسبباخجتمعفيالأسربيناصمتدالطبيعى

الأمةاقتصاداعيالخيرالتنصيمهذاأثرإلىوسصلمعليهاللهصلىالرسطنبه

بصلتهمالاْمواللهمويثمرالدياربالترمليعمراللهان!فتالوتعارنها

'(4)\أرحامهم

)2،1(رحمهفليصلأثرهفىوينسأرزقهفيلهاللهيبسطأنسرهمن

تنتشرحينااللهرحمةاعيهايستنزلالأمةأفرادبينيسرىحينرالتراحمفالتكافل

وتعاون.عملمناليهوماتفضي،.والعصااوالبذلالمحبةروحالمجتمعفي

-:امس!كينالشرعيةاياحكامهدهلتنتفيذالاسلامسا!وقد

كثيرةنصوصالنبرمةوالسنةالكريمالقرأنوفى،وخشيتهتعالىاللهرتابة:الأول

ا!اسرةقنصاافيالتكافلتحقيقيمنيوهذا،قصهامنوتحذرالارحامبصلةتأمر
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التكافلال!يتعدا.بل،النفتةعلىيتتصرلاشاملمفهوموفي،نطاقأ!سعوعلى

ونصرة،رحمة،بهتنزلثدكلعندأقاربهنصرةالقريبفيهيرىالذىا!اخلاتي

السراءفييجدهمكما،امرضوألام،اخصانبأحزانقلبهعنيمحون!بامعروف

بمسهونليةأخرىناحيةمنالأسرىالتكافلهذاويضهر،بمشاركتهمفرحتهتتسع

قتلالذقابنهاعنالديةتعرلضاتالعثيرةمنالعاقلةفيهاقتحملومعنويةأدبية

خطأ.انسانا

وتذكير،الضالبأرشادالعشيرةفيهاتتومأدبيةبمسونليةالتكافلهذايظهركما

وقد،أنرادهاجميعس!ونلية،الطيبةالعشيرةسمعةلأن،انحرفمنوتقرلم.الفافل

الأصريةالروابطهذهاحياهالىالاملاميالمجتمعفيالأمورولاالكريمالقرأننبه

تعالى:قال،وأمنهورخانه.اخجتمعقوةتحقيقفيالاسلامأهدافلخدمةوتوجيهها

لعنهمالذيناولئك،ارحامكماتتصواوالأرضفيتانس!دواأنتوليتمانعسيتمفهل

()143.أبصارهموأعمىفأصمهمالله

يارسولقالراامضلرماأوظالماأخاكأنصر:وس!!عليهالهاصلىاللهرسرلوقال

)،14(ظلمهعنتمنعه....أن..:قال؟ظالماننصرهفكيفمط!إماننصرهاله

الحديث:وفي

1451(ائهتصعه

تصنيومناللهرصا!وصلنيمن:تقرلبالعرشمعلقةالرحم

التعبيرهو!الصالحالاسكمياخجتمعبهايتصيزالذقالأرحامبصلةراْلأمى-

لاستنزالواقتحسادياوخلاتياأربياوتعاونهامجتمعهذاتكافلعنالفضرىالايماني

أشبهكهاخجتمعيصبححتى،اخجتمعفيالأص!رةمعانيولتوسع،تعالىالهرحمه

وتعاونه.افهوتكاتراحمهفيواحدةبأسرة

الجاهلية:العصبيةيحرمالاسلام

المجتمع،فيالمباركةالثمراتهذهلتزدىالأرحامصلةرابصةالاسلامرعيواذا

نصرةعلىالتامْمةالجاهليةالعصبيةمنالرابصةهذهطهرقد،نفسهالرقتفيفانه

والدينالعقيدةفرابصة،اخجتمعفيوالبغضاهعالنزاأسبابواثارة،بالباخلالقريب

اعتدىفاذا،والعشيرةوالأهلالنفسحبمنأعضمورسولهاللهرحب،رابطهأقوى

المهاص!والرسولصلمهعنوالمدبزجر.الناسأولىقريبهكان.وظلم،القريب
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عصبية،علىماتمنمناوليس،عصبيةال!دعامنمناليس::يتولوصماعيه

.146(أنانهامنتنةذروها،عصبيةاعىقاتلمنمناوليس

الاصلاماقامهالذقالنمر!الأسرىالتكافلنضامأنهناأذكرأناصناصبومن

فيالعباسيةالدرلةضفتعندماالأجنبىالفونمتاومةمنالاسلاهيالجتمعمكن

منالتتارلنزوامسلمينبلادوتعرضت،اماراتاليالبلادوتقصت،عصورهاأخر

لبناءالضر!ريةبالخدماتالتيامعنالحولةوعجزت،الفربمنالصليبينولفز!الشرق

الذطَالاجتماعيالتكافلخلفياخسلموننتام،بالتتالوشفلت،وبتانهاخجتمع

ايجتم!،فيوالضعناًالنقراءبحقوقالقياماليوالجماعاتالأسربينالاسلاميتيمه

.رايشمرارهمجتمعاءلبقااللاشمةبالخدماتلقياموا

التيالتهويدمخصصاتاصحم!هَافسصينلمفيأهلنايواجههذاالتكافلصلوفي

ومتارمتهم.ثخصيتهمضالقضاهتستهدف

والثرلة:اصجتمعفصاقفىالتكافل

مأمسلميناكانواسراء،أفرارهامناخحتاجينكنالةعنالاسلاميةالدولةمسؤولية

عيفيالتاريخيوالراقع،النبرروالحديثالاقرأنيةالآياتلياتشهدمسميزغير

الراثتين.وخنالْهالكريكلالنبي

ويتر-ل:يعرالاصلاميةالد.لةرأسرهاوسلهعليهالطاصسقلنبي

(1ث)7.بضعفانكموترزقونتنحمر!قانثاضفانككل

فيأبفوفي.

وسلماعيهالهصهـ!لقرل،العلماءءبأجماالدولةعلىراجب.الناتراعىوالانناق

1(ث.)8اعيوف!فيعيالاتركومقافلورثتهما.لاتركمن

برعايةالايمانقرنتالتيالقرأنيةلنتوجيياتثمرةالآالنبويةالحاديثههتوماكانت

أرأيت:تعالىفال،بأه!اليمابالدينيبوالتكتالكنروترنتوامحتاجينالنقرا.

؟1()9اخ!كهيئصاكلعررا،يحض.اليتيمءتالتكأفذلكاكينبيكتبالذ!

اذوأت).13(اخ!كينفصمفكولىاخصينامننتلهفالوا،سقرفيمامشككم

()131تبذيراو"!تبذرالسبيلرابنواخسكهيئحقهالقربي

-وصنمْعيهالهاص!الهالرسرعنامرريينالحديثينرفي
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افتقرراأى-أرملواأوأجدبوااذاكانوا-اليمنمنقبيلة-الاثعريينأنا-

فهم،بالسويةبينهماتتسمو.jزادمنماعندهمجممرا-والتحضالجدبوأصابهم

()152.منهموأنا!مني

عليهاللهصلىالنبي:سا"لتقالتقيسبنتفاطمةعنالترمذىرواهوفيما2-

تعالر:قولهتلاثم\(فى)3الزكاةسوىحتاالمالفيان:فقالالزكاةعنوسلم

الآخر،واليرمباللهأمنمنالبرولكنوالمفرباخشرققبلوجوهكمتولواأنالبرليس

وابنوالمساكينوالتياميالتربىنوىحبهعلىامالاوأش،والنبيينوالكتاب،رالملانكة

\(د)4..الزكاةوأشالصلاةوأقام،الرقابوفىوالسانلينالسبيل

امالايتاهمنفيهاماوردعلىالزكاةعصفناحيةمنبالايةالكريمالنبيواسثهاد

علىاخالبايتاهوالتعبير..ماذكرغيرالزكا-أنعلىيدلمما..المذكورةللاصناف

محتاجونوهم،أنن!همعلىالايثاربابمنيقدمونهالباذلينأنالىاشارةفيه.حبه

ظهرفضللهكانمن:الكريمالنبيحديثاليهنبهالذىالتكافلهووهذا.اليه

لازادمنعلىبهفليعدزادفضللهكانومن،لهلاظهرمنعلىبهفليعد(دابةأ!)

رأينا-حتى-الحديثراوىسعيدابوقال.ماعددالمالأصنافمنعددأنالى،له

1()دهفضلفيلأحدنالاحقأنه

)136(:الاجتماعيالتكافلفنات

الدولةأنيجدالاسلاميةالحضارةالتاريخيوالتصبيهتوالسنهللكتابالدارس

التالية:للفناتبالرعايةتلتزمكاشتالاسلامية

ميليتاا،0التصاا1،خشردينا،لعجزةا،لمعوقيناالعميانا،خرضىا،ءلنتراا

.لأسرىا

تحتالااصنافهذ.رعايةفيالاسلامسياسةالسباعيمصصفىالدكتورلخصوتد

التالية:العناوين

ويشمل:،الفردىالتكافلقاك!1-

فانالاجتماعيةالخدماتبعضأر،التجارةبسببالديونلزمتهالذىينإا1-

رالفارمين:تعاليترلهفيداخلوهواخسلمينمالبيتمنتسدددي!نه
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هم،نتابتهأهلأوديرانهأهلأوعصبتهمنأقاربهوهمعاقلتهفانخطأالقاتل-2

الدية.بتحملونالذين

،بلد.الىيصلحتيفيعانالسبيلْابنوشميْ!بلدهغيربلدفياخنتطع3-

غنيا.فيهاكانولر

زائد.باكرامواحدةلليلةواجبةالعلماءبعضوعند،سنةوهي،الضيافةتانون!-

ضرورالماضيةالعصورفيالضيافةكانتوقد،المعتادةبالحالةأياملثلاثةثم

والمبيتاث!وهوالاجتماعيالحقلهذاتأميناوالصحارىالترىفيوخاصةاجتماعبة

فليكرمالآخرواليومباللهيزمنكانمن:وسلمعليهاللهصلىلقولهللمسافرين

نألهولايحل.صدقةفهوذلكومابعد.أيامثلاثةوالضيافةوليلةيومجانزته.ضيفه

)157(يحرجهحتى(يقيم)عند.يثوى

وشمتعير..وغير.البيتشؤونمنبهماينتفعكلوالماعون،الماعونقانون-3

الذينماهونصلاتهمعنهمالذينللمصلينفويل:تعالىقال،بينهمفيماالناس

)158(-الماعونويمنعرنيرانلذهم

عبادكممنوالصالحينمنكمالأياميوانكحرا:تعالىقالالأعفافتانون6-

N()95-وامانكم

نفسهعلى!لخاف!اليهحاجةفيكانمنعلىواجبالزراجأنالنقها.قرروتد

اخوسرقريبهعليوجبالثاجنفقاتلايجدنقيراكانانثم.الحرامفيالرقوع

.)016(العلماءجمهرررأىهووهذا-قز!سجه

U,تانون7- ....Li YIعلىيشرفبحيث،مرضأو،عصشاوانسانجاعذا

أمنما:ْوسلمعليهاللهصلىقالاانقاذهالىيبادرأنبحالهيعلممنعلىالهلاك

بينضياعاماترجلأى:وقال()جانعطاوجانبهالىوجارهشبعانباتمنبي

لقيطارأىاذاوكذا:العما.اقالm()!رسولهالهاذمةمنهمبرنتفقد،أغنيا.

الفريقكانجاههذاوصار،البنرفىيترديأنكادأعمىأوالهلاكعلىأشرف

الضماننظاموضععنالاسلاميةالدولةمسؤوليةالأحكامهذهمنويستفاد

فيأفرادلايهلكحتى،المملعنالعجزوتأميناتالصحيةللتميناتالاجتماعي

غافلون.عنهموالناص،المجتمع
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حاجاتلسداختراكهبدفعالمجتمعفيمراطنكليثارك،الضمانهذاوبمثل

الهلاكأسبابودفع،رالشرابالطعامأو،العلاجننتاتوسدالمجتمعفيالضعناه

عفهم.

A-الصوارىتاكن:

علىللانفاقمايكفيالدولةخزينةفىيكنولم.البلادسلامةيهددالعدوأصبحاذا

مايندفعببقدرالناسأموالمنالدرلةتأخذأنوجب،البلادعنالخطروردالجيش

N)،العلما،بذلكأفتىوقد،الخطر 6 T)هذاتننيذالاسلاميالتاريخفيوقعوقد

الصليبين.وتمرداال!ثاملبلادالتتارمراجهةغزوفيمرةمنأكثرالقافون

منفانوأمثالها،والمجاعةوالزلازل،كالفيضاناتالعامةالكوارثفيالحكموكذلك

الحياةمنبممكينهمبلفحسبوالدتيقبالخياملاالمنكربينتسعفأنالولةواجب

.والانتاجالعملعلىوقدرتهمعافيتهمفيهايستعيدوناقيالكريمة

الاجتماعيالتكافلمجالفيوالاسلاميةالعربيةالدولأنهنانذكرأناصناسبرمن

منأواتتصاد.فيالهلاكلأسبابيتعرضقطرأىعنمسنولةواحدةكدولةتعتبر

أرسلعنهاللهرضيالخصاببنعمرعهدفيالمجاعةكانولما،رجماعتهدينهأعدا.

امراءالناساعىالطعامووزعفأمدوهاوالأموالبالصامليمدوهالامصارولافىالى

كالجدوتعاطفهموتراحميمترارهمفيوامزمنونواحدةأمةالاصكميةالأمةأنالتذ

وسلم.عليهالئهصلىالكريموالنبيالعصيمالقرأنبينكما،الراح!

اسْى:العاالتعريضتانرن9-

ا"!هلفأعص.ي!مهمنقسمهفيهأتاهاذاوسلماعيهالهصلىالهار--لوكان

عمر!كان)163(الزوجةالتعريضمبدألحوفيفا،واحداحضاالعزبوأعضاحضين

العصاهزادالولدنماوكلما(درهممانه)أبيهعصا.الىيزدادعضاءصرلودلكليفرض

(alt)الخلنا.وبقيةادبوعثمانالسنةهذهضوسار

منومايئزمهالرجلحاجةقدراعيالعانليالتعريضمبدأالاسلامقرروهكذا

.ننقات

الاجتماعي:التكافلموارد

وقدماليةمواردمنليالابدالاجتماعيالت!انلواجباتمنالدولةبهماتاتومان
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الاسلامفيتسميالتيالدولةخزانةفيوجعل،الاصليةنصوصهفىلاسلامحددها

الاسلامفيآلمالوبيوتاموازنتهاأبوابمنبابكلفيالانقيرحق-المالبيت-

!:وهيمصارفهبيتلكلأربعة

.الزكاةلماببت1-

الفنائم.مالبيت2َ

.والخراجالجزيةمالبيت3-

الضوانع.مالبيت4-

لأحدوليس،الكاملالحقلهبعضهاوفي،الابوابهذهمنبابكلفيحقوللفقير

()0115سر)0حقفيه

الفقيرعلىمنهفينفهت.الاكبرالشطرفيهاخحتاجللفقيرالزكا-مالفبيت1-

ديونمنهوتسداوالاطعامالابواءالىحاجةفيوهولهماعنانقطعومن،والمسكين

ولاش!رفياستدينتقدالديونهذهتكنولم،ديانهمسدادعنعجزراالذيناخدينين

.الجهادمطالبعلىكذلكمنهويننق،اسراف

علىمنه!ينفقوالجندالجهادصتصلباتعلىمنهيصرف،الفنانممالوبيت2-

خمسهللهفأنش.منغنممَمانماواعلموا:تعالىقال،والمساكينواليتامىءالنقرا

أنزلناوماباللهأمنتمكنتمانالسبيلوابنراخساكينواليتامىالقربىولذىرللرسول

)66!(قديرشيءكلعنىواللهالجممانالتقىميهالفرقانيرمعبدناعلى

وعلى"الممر)نمراتتعلىمنهينفق)168(والخرانَ.)167(الجزيةمالوبيت3-

مايسدلنترانهمتخصصأنالدولةعلىفان،الذمةأهلفقراءوخصوصاالنترا.

)916(.عوزهمويدفعحاجاتهم

نأذلك.مالكلهمالايعرفكلاليهيزولالذىالمالبيترهو،الضوانعمالبيت4-

المالكانوارثغيرمنالمالكماتفاذا،عنهلاتزولالملكيةعليهتثبتالذىالمال

مباحاولايعود،الماللبيتمملوكايكونمالكلهمالايرفكلوكذلكالمسلمينلجعاعة

تقومنمنهاسواهملأحدشركةفيهليس.للفقراءكنهالمالبيوتمنالتسمهذاوأن،

منهمبسببوجبتعمنالخضقتلفيالديةوتدفعلهمالعلاجيةالخدماتبتقديمالدولة

.الحاجاتمنوغيرهاوالكساءالصعاملقنينالمساعداتلهموتقدم،
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فيالشى.بمضنفصلأنويحسنبالاجمالالاجتماعيالتكافلنحاممواردهذ.

.ةلزكاا

الاجتماعي:والتكافلالزكاة

عنللتمبيرتستعملالتىايعاصرالمصطلحاتبعضتوضيحالبدايةفييحسن

التكافلكانفاذا،والمصابينالنقرا.حاجةلكفايةالمجتمعفييتمالذىالتكافل

العونلتقديمالمجتمعفيتتمالتيالتعاونصورمنلكلبمعنا.شاملاالاجتماعي

صورلتمييزانصصلحاتهذهدلالةفيخصصواقدالعلماءأنالاْ.محتاجلكلاللازم

)017(:التالىالنحوعلىبعضعنبعضهاهذهالتعا!ن

فيماوشمثل!ْبعضنحوبعضهمالأفرادالتزاموهو:الاجتماعيالتكافل1-

وحق،الضيافةوحق.الماعونوحق،القرابةبحقالاسلاميالنقهرجاليسميه

سابتا.فيهالحديثفصلناالذى،الصدقة

حدْلاالكفايةحدبكفالةمواطنيهانحوالرلةوهوالتزام:الاجتماعيالضمان2-

.كافموردلهميكنلماذا،والعجز.المرضحالاتفيللمحتاجينالكفاف

الكريمالقرأنوضحهاكماالزكاةمبدأتصبيهتهوالاجتماعيالضمانمبدأ!تصبيق

)171(.النبويةوالسنة

مساهمةيتطلبوهواالخاصةوالمزسساتاالدولةرتتولاه.الاجتماعيالتأمين3-

متىنوعهاكانأياالاجتماعيالقنينمزايالهوتمنحيؤديهاباشتراكاتالمستنيد

العلما.بعضبجوازهأفتىوقد،رخلهعنالنض!!بفضاستحقاقهاشررطفيهتوافرت

)172(.المرسلةالمصلحةبمبدأعملا

الضماننحامتصبقالمعاصرةالدولمنكثيراأنهناأذكرأنالمناسبومن

النظامهذاوأساس!الخاصةالمامةامؤصسساتافيالعاملينلكلاشاملاالاجتماعي

رأالعجزحينالضمانمنليستفيدفيهاالعاملعنالمزمسسةتدفعهالزامياشتراك

الأفرادالتزامحيثمنالاجتماعيالتكافلدينهوالاسلامأنيتبينوبهذا.الوفابعد

الدرلة.التزامحيثمنالاجتماعيالضمانردين،
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الاجتماعي:والضمانالزكاة

الض!ان!بدأ،الإقتصاديالمجالفيالإسلامبهجاءماألحممن"لعل

الغقهرجالعنهعبرممافردكللمعيشةاللاثقالحدضمانبمعنى4الإجتماعي

MDالكفايةحدباصطلاحالاسلامي SUFISANCEب!لأ*I"عنلهتمييزالاللا

M.الكفافحد VITAL"173(.للععيشةالأدنىالحدهوالذي(،

اخناسب،العملطريقعنللنردللمعيشةاللانقالمستوىتوفيرالمبدأهذاومقتضي

المسلمين.مالبيتفيواجبةتكوننفقففأنشيخوخةأولمرضذلكعنعجزناذ)

:الاسلامفيالاجتماعيالضمانم!صسةهيالزكاة

ينتلالذىالعادلالنظامو)قامالتشريعوضعوانماالدعوةبمجردالاسلاميكتفولم

ونقلها.لازمةفرديةالزكاةالاسلامفشرع.والتننيذالتصبيقهجالالىالدعوةهذ.

اجتماعيةالزاميةفريضةتكرنأن.الىالتصرعىوالاحسانالنرديةالصدقةحيزمن

الكريم،القرأنفىموضعاثلائينمننحوفىبالصلاةمقرونةبهاالامرجاء!قد

ناممالكلفيأىوالثمارالزرعوفىالتجارةعروضوفيالنقديةالأموالفىرأوجبها

نصابا.بلغاذاللنماءقابلأو

فيفردكلخعيثةلانقمسترىضمانالاسلامفيالزكاةنضامأهدافأعضمرمن

هذاوصىوقدالفنىحدأوالكفايةحدالنقهاءمقا.الذىالاسلاميامجتمع

ويقر-ل17()ثفأغنوااعصيتمأاذا:ْبقولهعنهاللهرضيالخصاببنعمراخبدأ

فيالأغنياهعلىفرضاللهانعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالرابعالخيفةا

)175(3فقرامايكنيبقدرأموالهم

والمسكينالفقيرالىفيدفع:السلصانيةالاحكامكتابفيالماوردىالامامرمقول

ويقول:)176(الفنىمراتبأدنىالىوالمسكنةلنترةامممنبهمايخرجالزكاةمن

وعلى":اخبسو!كتابهفيالسرخسيالامامويقولبالكنايةمعتبرالعحا.تتدير

منأعصاهالأفقيرافلايدع،المصارفالىالأمرالصرففيالطْايتتيأنالامام

بيتنيوليساخسلمينبعضاحتاجوان،وعيالهيغنيه-حتىالزكاةأى-الصدتات

)177(المالبيتمناليهمايحتاجونالامامأعصشىءالصدقاتمناخال
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بإعصاءالأمامأمر.نفداذاالزكاةمالبيتأن،السرخسيكلامضي!و-

وضت!قدالاسلامأنذلك...والضوالْعوالنيًكالغنانمالأخرىالمواردمنالمحتاجين

علاجافعالجها،الفردىالاحسانيحلهالنالمجتمعفيالفترمشكلةأنالبدايةمن

حاجاتبدأثينوالدولةالمجتمعوقيامالمشكلةهذهلحلالملزمالتشريعبوضعجذريا

العملواعتبروالتنميةللانتاجثرعهاالتىالحكيمةسياستهالىبالاضافة،النتراء

وأعتبر،ربهالىالمرهبهايتقربالتىالعباداتأعض!!منرالصناعةوالتجارةوالزراعة

.الكفاياتفررضمنالمجتمعيحتاجهاالتيوالصناعاتالحرف

تأبي،متراححيناخراناالواحدكالجسدامسلميناعتبرالذقالاسلامأناكذ

بعدبالفنىللانسانفلابأس،ج!عايتضو!وناخسلمينمنقرمهناكيكونأنعقيدته

باتمناخؤمنليسالشريفالنبوىبالحفيثعملا،والحاجةالافترأسبابازالة

أهلأيما:وسلمعليهاللهصلىوتوله)178(يعلموهوجنبهالىجانعوجارهشبعان

اللهذمهَمنهمبرنتفقدجانعاامونفيهم-أصبحجماعةأوحيأى-عرصة

)917(لدسرله

)018(اتقىْصربالفنىلابأسالنبوىبالحديثوعملا

اني:بغولهالحكيمةالاسلامسياسةضنهالهارضيالخضاببتعمروخ!وقد

فيتأسيناعجزنافاذا،لبعضبعضنااتسعماسددتغاالاْحاجةءأدالاْاعمىحريص

الرجل:حهتاخالهذافرولهالآأحدمامنرترلهالكغاففىنستررحتى!عيثنا

()181!وععفىجنهفبحبيعنى-وبكؤهلرجلوا.وحاجته

:الزكاةفيهتجبالذىالمال

لحفدفتعبأنولنا.وعاغاالضرامْبفيهتجبالذحَماائالالاقتحاداعما،يسمى

التيوالأثرال)182(.الزكاةوعا+الزكاةنيهتجبقاكاخالفنسمىمنهمالتسمية

هي:النبرلةبالنةالزكادفيهافبتت

والغنم.والباقرالأبلوتشملالاْنعام1-

الربح.بتحصتءوالرالنيعمايعدكلوصالتجارفىعروض2-

.(الدرهم)سنضةوا(الدينارأرلاصثف!هباكرهمااالنتدين3-
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الزراعية.الأراضىدخلأوناتجوهو.والثمارالزروع4-

فيمدفرناأىمركوزاكانسوا+معادنمنالأرضباطنمافيكلوهوالركاز5-

أخرىوبعبارة،الأرضفيالقدماءدفنهاكنوزاكانأو.الخلقةبأصلالأرضباطن

تجبنهذهوالثماركالحبوبننسهفينماهماهوأحدهما)183(نوعانْالزكاةأموال

.لرجودهفيهاالزكاة

نيهاالزكاةلاتجبوهذهوالماشيةالتجارةوسضكالنقودللنماءمايرصد:والثاش

فيتستخدمالتىالأموالفيالزكابولاتجب،قمريةسنةأىالحولعليهيحولحتى

الخاصةوالدارالشخصيةواملابس.للطعاماخدخركالتوتال!ثخصيةالحاجات

)184(.وماشابههاالخاصهوالسيارةبالسكن

نص:بهايردلممصتحدئةأموال

وماطرأالعلميوالتاتدمالصناعيةلالةااختراعفتيجةأموالهذازمننافيوجدتوقد

منها:والاقتصاديةالاجتماعيةالحيااعرتغييرمن

.والسياراتلطانراتراالسفنكمصانع-امحمانع1-

كشركات.المساهمةالشركاترساميلتمثلالتيالاسهموهياخاليةالأوراق2-

وغيرها.لبترولاةوكمصقلادريةواأحديدراا،صمنت1

واللؤلز(كالأمماكالبحريةوالثررة،والبترولكالمناجماصعدنيةلثروةا3-

والمصاعم.والفنادقكالعماراتاخستفلةالعقاراتإ-

خاأنهوبينواالمستجدةالأموالهدهزكاةالفغهيةاحؤتمراتفيالملما.بحثوقد

بالقوةنماؤهاأو،كالزرعبالفعلنماؤهاهيالأموالفيالزكاةفريضةفيالعلةكانت

اخصانعمنالأموالهذهنان،التجارةوعروض،كالناتود4النمامنبالتمكنأخ!ا،

.بالقوةأوبالفعلميةتأموالهى،ص!هم1واْرالعقارات

معلومحقأموالهموفي18()دبهارتزكيهمتضهرهمصدقةأمراليممنخدبتوله

.ومالمالبينيفررفلم()186.صحرومراللانل

فيالزكاةفيهاتنرضل!بهاو!ثال!كنودورالاْوليةالصناعةأرواتكانتواذا
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!للاستعمالالمعدةالشخصيةالحاجاتمنياعتبارهاناميةغير!انهاالسابتةالازمان

يشفلونالناسجعلتالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةوالحياةالصناعيةالاكةتصورفان

الشركاتأسهمفيالماليةوبالاوراقللايجارالمعدةبالعتارات!ينمونهاأموالهم

هذ.زكاةنياللهحكميبنونالمعاصرينالنقهاءبعضجعلتالتيهيوالصناعات

الزكاةبفريضةويلحقونها،النصبهماوردعليالمستجدصياساالأموال

زكاعلىمثلاوالعقاراتالمصانعزكاةفتاسواالعلماءهؤلاءفيهالتولفصلوقد

)187(.نامياثابتامالاباعتبارهاالزراعيةالارض

:الذكاةنصاب

ملكفمن،زكاةفيهولاتجبيساربهلايتحققعفودونهفالذى،الاعنا.حدوهو

الزكاةعليهتجبفانهالحاجةعنزاند!الشارعدهu.المالمنمعيناقدراأىالنصاب

حاجتهمايفيبتدروششحقها!،الزكاةمنيعفيالنصابهذاييلكلمومن،

وكفايته.

البقر،منثلاثينأو.الابلمنخمسعنمازادالزكانصابالسنةانفيوردرقد

مانتيأو،الذبمنجراماه!c)تزنذهبيامثقالاعشرينأوالفنممنأربعينأو

والحاصلاتوالثمارالحبوبمن(كفم)0،6أوسقخمسةأوالفضةمندرهم

اف!أعية.

ومؤدىمتساولةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعهدفيالانصبةهذهقيمةوكانت

معيثةيكفيماكانهورسلمعليهاللهصلىاللهرسولعهدفيالزكاةنصابأنالتز

نأهياصتقدماالوجهعلىالنصاباشتراطنيرالحكمة.كاملةلسنةكاملةأسرة

واخسلمينالاسلاممصلحةفيوللمشاركةالفقيرلصالحالغنيمقتؤخذفريضةالزكاة

نألايعانلأنحاجةفيأوالأصليةبحاجاتهمشفولشخصمنتزخذأنjلامعني

(I)مه.يعين

أمورمراعاةبعديكوناختقدمباخعنىالنصابتحديدأنبالذكرالجديررمن

هى:ثلاثة

الأر!ىوننتات،وصيانةرنفقاتوضرانبأجورمنالمالتحصيلنفقاتا-

وغيرها.أسمدةمنالرراعية

092http://www.al-maktabeh.com



أنهالاجعاعاذ،يعولهمومنالنردلمعيشةاللانقالقدرأىالكفايةحداعتبار2-

نأذلك.الكفايةحدأى.الاصليةالحاجاتعنفاضلايكونأنالنصابفىيشترط

الشرطربهذااغنيظهرعنالآالزكاةولاتكون،كالمعمومالأصليةبالحاجةالمشفول

الحداعفا.منالحديثالضريبىالفكراليهماوصلأحدثعديد-بقرونالاسلامسبق

المستوىالاعفاءتناولبأنفاقهوانالضريبةمنيعولهمومنالفررلمعيشةايادنى

الفقهاءعنهعبرمما(فحسبالأدنىالحدوليس)يعولهمومنالفردلمعيشةاللانق

)918(الكفافحدعنلهتمييزاالفنىحدأوالكفايةحدباصطلاحالقدامى

فلايتيسرالنما.مظنةلأنهالحولحرلانمنالزكاةلتحتقولابدالحولشرط3-

النما.وتحتقالحولنهايةفيالأأرباحهمحقيقةعلىالوقوفالأمراللأصحاب

.للزكاةالمنشنةالواقعةباعتبار.

الخ000والاسهمالمستفلةالعقاراتوايجار.كالزروع!ا!اخرىللدخرلبالنسبةأما

فينماءالأموالهذ.أنباعتبارتحصيلهاعندللمكلفالماليالمركزيتحدد.فيهاوالتى

الزكاةوتستحق)091(الحولفيهالايشترطفأنه،الزكاةاخراجعندمتكاملنفسه

عندوآلاتعتاراتمنعليهايتاسلماوبالنسبه،وحصارهجنيهعندللزرعبالنسبة

وقبضها.أرباحهاجني

:الزكاةمصارف

الصدقاتانما:الكريمةالايةفيالمذكورةالثمانيةاياصنافممالزكاةمصارف

اللهسيبلوفيوالفارمينالرقاتوفيقلوبهمرالمؤلفةعليهااصينوالعاوالمساكينالفقرا.

تنصيلهم:يلىرفيما.)111(حكيمْعليمواللهاللهمنفريضةالسبيلوابن

لمساكين:وا،لفقراا2او

يصلالذىبالتدرالزكامنفيعصونا،الكفافلاالكنايةالىيحتاجونالذينوهم

المساكين:واعتبرواوالمساكينالفقرا.بينالعلماءنرقوقد،الكفايةحدالىبهم

منحالاأسوأالعمومعلىوهم،المتعففينالفقراهعنلهمتمييزايسالونالذبنالفقراء

9)الفقرا. T\)والمساكينالنتراء:مايلىالحنابلةكتبعنالفنجرىالدكتورنقلوتد

أدواتينقصهولكننفسهيكفىبحيثهـمكسبيعملأنيستطيعنوع:أنواعثلائة

والتاجركالصانعوالسقيالحرثوألاتا!ارضأو.التجارةمالرأسأو.الصنعة
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العمركفايةاكتسابمنمايمكنهمبقدر،الزكاةمنيعطونهؤلا.فأمثال،والزارع

حرفته.لمزاولةمايلزمهءبشراوذلك،أخرىمرةالزكاةالىالاحتياجوعدم

الزكامنفلايعطي.للعبادمتفرغولكنه،حاجتهويكفييمملأنيستطيعثاننوع

يعطيفأنه،العلموطلبالكسببينالجمععليهتعنراذاللعلمالمتفرغالفقيربخلاف

علىفاندتهتعودكفايةفرضللعلمطلبهلأنمهمتهأدا.علىمايعينهبقدرالزكاةمن

الأمة.مجموع

اليتيموالصفل،والأبلهالهرموالشيخااختعدكالمريضالكسبعنعاجزأخيرونوع

سببيزولحتيالأصليةحاجاتهيكفيلورياراتباالزكاةمنيعطيفهذارنحوهم

العجز.

عليها:العاملين3-

همالعصربلفةأو،ذلكونحو،رتدوينها.رحنظها،بجبايتهايتومونالذينوهم

وأعمالهمرتبهماختلافعلىالزكا-يؤسسةالادارىالجهازيشكونالذينالموظفون

وغيرهم.وس!ؤولينومحاسبينوكتابجبامن

قلوبهم:المؤلفة4-

سواه.نصرتهمكسبأو،مخاطرهم.درأو،الاملامنحوكسبهميرادالذين!رهم

-تلدولةIماتدفعهالعصربلفةقلوبهمامزلنةسهم،مسلمينغيرأومسلمينأكانوا

فىاخصرفهذايعتبرأنوسمكن،الأخصارودرهالأنصارلكسبالخاصةالنفقات

وكسب،عليهاالقلربوتا!ليفالاصلاميةالدعوةالدولةماتخصصهالاسلاميةالدولة

لها.الأنصار

:الرقابوفي5-

وخحاربةالأصرقوفداه،العبيدلتحريراخخصصالدولةميزانيةمنالقدروهو

)391(.الحديثالعصرفيالاستعبادصورمختلف

كانال!لأن،الرقتثرعولمالتحريرصرعتأنهاالاصلاميةالشريعةمزاياومن

واحد،مرةالاسلاميلفيهانالتشريعحكمةمنيكنولماالاسلامقبلموجردا

ثروراتحدثقدوالاجتماعيةالاقتصاديةحياتهفيمناجىلانقلابالمجتمعفيعرض
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بالتدر-.الرقيقعلىوالتضا.لتحريرحكيمةبخطةالاسلامفبدأ،الرقمنأسوأ

وخصصعليهالواقعالطلموازالةلتحرير.الأبواب!فتح،ينابيعهبتجفيفبدأت

.الرقابفيسهموهرالدولةميزانيةمنجزماوالفانهلتصفيته

وهمالآيةفيالمذكورينالأوليالأربمةالنناتبينغايرتالزكاةأيةأنالمظومنْ

،الأخرىاكاربعةالنناتوبين،قلوبهموالمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكينالفقراء

الاولىةالاصناففيفقالت

النناتفيوقال.لهمالركاةفجعلت...والمساكينللفقراءالصدقاتانما

الأرلينأنعلىللدلالةوهذافيهمْفجعلت،والعاملينالرقابوفىالاخرىالأربعة

بالتحريرتتعلقالتيالمصالحفيالأفلاتصرفالأخرونأما..لهممايصرفيملكون

.الاسلامونصرةالعنت!رفع

رمين:لفاا

!أتجارتهملكسادأوالضر!ريةحاجاتهملسدالديوناستفرقتهمالذينوهم

نانقاتلتحملهمأو.بأموالهمأودتومصانبكوارثبسببأو،قاهرلسببمصانعهم

البين.ذاتكطضلاحالعامةالمصالحببعضقيامهمبسببمالية

اعرقدرتهماليهمويعيد،نهمديهمايقضيبقدرالزكاةمنيعصونوأولنكفهؤلاء

وثتة.بقوفىالانتاجعمليةفيواخشاركةعملهمفيالاستمرار

الحسمن:القرض

الوهابوعبد!زهرةأببرمحمدالشيخمنهماخعاصرينالعلما.بعضذهبوقد

أقراضتجيزالزكاةمنللأسلامالعامةوالمتاصدالصحي!القياسأنالىخلاف

الزكا-تساهموبذلك،خاصصند!قلهوينثأذلكينضمأنعلىالفارمينالمحمَاجين

)491(الربرسةالفراندعلىوالقضاهالحسنالقرضتيسيرفيعمليةمساهمة

ينتضرالذىالعصيمالثرابوبيق،الحسنالقرضشرعأنهالاسلاممزاياومنهذا

يومكربمنعنهيفرجالثهوأن،معسرعلىرشر،مدينوهممكروبكربةفرجمن

وفاصفاتراحماأخرتهممعانياخسموناعاشالكريمةاخمافيهذهظلوفي.القيامة

الشريفللحديثمصداقابتراحمهماللهرحمةعليهمتتنزلالراحدةكالأسرةركانوا،
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)391(.السمافيمنيرحمكمالأرضنيمنارحمواالرحمنيرحمهمالراحمون

الاسلاميالنطامفان!للناسالربرلةالقروضفتحقدالربوىالنظامكانواذا

أموالهممنجزصاالاموالأربابيخصصوأن،المحسنةالتروضبابيفتحأنينبفي

السنةبهذ.البنوكبعضقامتوقد.الاسلاميةالبنوكطريقعنالحسنةالقروضلهذه

وبعض،الوناجعلىللعازمينالحسنةللقروضالمالمننجزماخصصتاذالحسنة

علىالبنكرأن،القروضهذهدعمالمودعينعملانهامنرطلبت،الحاجاتأصحاب

!افقاذاالمقترضينمنواستعادتها،يحتاجونهاحنالحنصةالتروضلتنضيمااستعداد

يحدلونها.التيبالمبالغالأتراضعلىا!ودعون

اللهيمحق:ْتمالىتولههوالربوىالنظامعنالاسلاميالنظاممايميزأعظمان

)691(أثيمكناركللايحبوالله.الصدقاتولربيالربا

المعسر،كربةوتفريجالحسنالقرضومنهاخيرعمقلكلبمعناهاشاملةوالصدقة

وامعسرينالمدينينبهمومالاكتراثوعدمْ.الربااعىيتومالرأنسمالىفالنظام

العرنيدومدوالمواساةالرحمةعلىيقومالاسلاميوالنظامالحاجاتوأصحاب

وأموالهم.بتجارتهمأصيبواومن،والمعسرينللفارمينوالاحسان

النهمنبحربالمرابينقهددأنبعدمعهوالتسامح،المعسرانصاراللهشرعولذلك

كنتمانالربامنمابقيوذرواالهاتقواأمنواالذينأيهايا:تعالىقالورسوله

أموالكمرؤوسفلكمتبتموان،ورسولهاللهمنبحربفأذنواتنعلوالمفإن،مزمنين

نالكمخيرتصدقواوأنميسرةالىفنضرةعسرةذوكانوان.ولائظلمونلاتضلمون

لأ()79.تعلمونكنتم

لله:اسبيلفيمما

الدولةلحمايةاللهسبيلفيواخجاهدينالجهادنفقةهواخصرفهذافيالأصل

الثركمنالناصوتحريراللهالىالدعوةعلىالتانمونصامهاوأرضهاأهلهاالاسلامية

.والاستبدادالضلموا

كلليثملاللهسبيلفيالسهمهذامفهرمفيالمعاصرينالعلماهبعضولترسع
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وكنا!الاسلاميةلندعوةسرا،هوالواواللاحوامالبالكلمةالجهادكلمةماتشمله

للأمةرتمبنة.الا!لامءأعدامنامبشرينلأسالبرمحاربة،الاسلا!أعداهالث!بهات

وغيراوالجسور.الصرقراقامة،واخستشفيات!المدارسانشا.يخشصمللهاواعدادا

والامامألبصرىالحسنالامامالسابتينالفقهاهمنالرأىبهذاالتاثلينمن.ذلك

الأزهروثيخ)991(رضارثيدالسيدخرينالمت4النقهاومن!(\n)،الكاساني

(03)1.خلافالرهابعبدوالثيخ02(0)شلتويخمحمردالشيخالسابق

السبيل:ابن

ماله،عنوبعده.بلد.عنانقصاعهبسبب،سفر.أنناءاحتاجالذىاخسافروهر

اخزنوشوفير،وتعبيدهاالصرقصقعلىالانناقوأعتبريوسفأبوالامامترسع!تد

أبناءالسهمهذاهـسثمل،ال!بيلابنسهمقبيلمنيقالص!إعلىللمسافرينوالراحة

منوغيرهاوالأففانفلسصينأبناءمناوأموالهمدارهممنأخرجواالذينالمسلمين

الاسلامية.البلاد
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الادصالنصلهوامض

015ص.الأولالتم.الاصلامبةائثريمةفيالملكبة.لعبادياانلامعدر-1\0

17/يد111-

-17/18اشيل-113

\AA/ادبترة11-م

31مت/3/8912/3ا!نشكتابفيماجةابنلدا.-111

المعاصروالافنصارالاصلاميالأقنمارا.العربياللهعبد-11د

!/.اننا-116

08-7وصم/عامةمبارى.رقراعدالاقتماد-الاصلامنضاء،المباركمحمد117-

اصابق.المرجع،المماصروالاقتصادالاصلاميالاتتحاد.انمربراللهعبدد.118-

-دT؟أية.جالمعارحدة911

.Ar-A\صعدوقوامبادكأ.الاقتصادرءلاانضاء.مبارنسد-ا02

الاجتماعيانتكافلعنالحديثعندعنهاالحديثصنفحل-ا21

اتسذأليسإصناد.لْوف4/066.ج/3/93-ةاش!كتابفيشرمذيا.!را-ا22

!3/فخرشا-331

8-6/أئمقا-21ث

1د T-3-1/عيد:ا
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18لأو126-النجر/7

.-12717-البلد/11

128-الحر/9

9r-?018عحرانأل/

\-99.0الاملامتوجيهاتمنضلتوتمحمود-013

1/04!ا/0البركتابفيمصلم131-دداه

2/المافد-132-

،1/.ج/0البركتابفيرملم،ج/5/72المصالمكتابفيالبخاريدواه133-

،.:صيامي131-

الحاكلملداه-13د

صحيحح!نحديثهذا:رقال02/3071ج/4/6الجهادكتابفياقرمذي.ددا136-

ا-38143ص.الاقتحاد.الا!مفظام.المباركمحمد137-

\-T TA61/د!

233/البترة-913

التاهرةفيالاصلاميةالبحوثلمجمعالثانيالمزشمرفيقدمبحث،الزكاة!زهرةأبوسدا-إ.

!ت/01/.البركتابنيصلمررا.والحديث913-138ص.691فى

11ج/16/1:قطمهاوتحريمالرحمصلةباب،سلم.ررا-!،ا

الأدبنيرالبخال!16/114اننرويبثرحقضها!تحريمالرحمصلةبابملمرراه201-

ظ/01/318

NET-2/23محمد - T

ج/د/371المضاوفيج/12/هلاكراافيايبخاريرراه

.بم/01/035الادبفياسبغاريلدا.ا-،5

16َ1/!1!د!امرحتحمهاوتحريمالرحمصلةباب.م!لمررا.-116

صحيح.حنحديثمذارقال2/2017ج/4/60الجهادفيا!ترمذي!اه-701

.7ج/ءهالنرانضنيرصلم.ج/،/131أحمدرواه-181

9L-\3-1/الماعيصورة

ا-ا42/المدئرا-05

0/62الاسرا-ا51

.ج/9/791!صحابةانيرسلم.ج/3/39المضالمفيالبخاريرراهدا-2

.بذاكليساصناد..رتال1/066.-مج/ء9الزكاةكتابفيا!ترمذي.روا-1د3

.*\/البقرة-115

r\ج/7/اسضيافةفيملمروا.1-دو l
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.3-!،4صالاسلاماستراكية،الباعيمصصنى136-

كتابفيوالترمذيج/8/358.ايضيافةفيرسلم1/037ج/0الاربكتابفيايبخاريرراه-571

oج/القيامةصنة /9 l.صحعح.حديثهذا:ْوتال2ه:ء

.-7،/الماعيذ-158

.32/ا!د-915

.48ص،الاسلاماثتراكية.الباعيمصسفى-016

ء912المختاررضرحالاختيارعننقلا،.،91ص،الابقالمصدرا-61

03/401الاعتصام.اساطبيرالامام.03،-1/303المتصفى-الفزاليالامام162-

.237/عبيدلابيالأموال-16-،163

امقاهر-الاصلاميةالبحر:لمجمعانثانيالمؤتمرفينئربحث،الزكاة-زهرأبوسد16-د

.142ص،691د

11/لأطلانفال66

الملمين.غيرالاصلامبةالدرلةرعايايدفعهاالتيمنوالاالدفاعضريبةوهي.الجزية167-

بهاالمنتنعالمتثمربفمهاللسلمينملكبتهاشمتبرالتيالاراضيأجرةومي:الخراج-ا68

الابق.المرجع.زهرةأبومحمد-111

الرياضرللنثرثقيفرارالناضر،الاجتماعيوالضمانالاصلام،الفنجريشرقيمحمدر.017-

3ث.33-03ص

1w-لاميالاالنفاسبوعومحبوعاتالاصلاصالنتفياكنينعتد-الزرتا.أحمدمصصنى

.م6191دصْقفي

الابق.المرجع172-

لاصلاءرا.24ص.م308291تالاجتماعيوايضمانالاصلام،الفنجريضوتيمحمد.د-173

.92و28صننهللصز!فالاقتصاربةوالمنكئة

ء6891صبمة.06/221مرةائتا،ئضباعةايعربيلاتحادادارصبمة.المحلى.حزءابن-17ث

الابقالمرجع،17-

122ص،م6691/بمصرالحلبيئمصحنىمصبعة،اللصانيةالاحكام.الما!رريا-76

3/18هـ،ا87!0اصمارةدار،المبو-،اسرخيس-177

1 A.Y-والببهقي.الحبرانيأخرجه

المتدركفيوالحاكمصند.فيأحمدالامامأخرجه171-

.المتدركفيالحاكمأخرجه018-

l \- 1Aصاتارفي.بيروت.الكبرىالتجارسةالمحبمة.الخحاببنعمرتاريخ.الجوفيبن!

بعدما.وما101

لامبةالاالبحو:لمجمعالثانيالمزتمرمصبوعات-الاصلامفيالزكا-زهرأبومحمد182-

.38ص.لاجتماعيارالضانالاصلاء.ايفنجريثوقيمحمد.روانضر.\د.ص.م691د

الحبدريعنفقلا.118ر،17صالاصلاميةا&رلة3معا.مدكلورصلامسد-،18و183
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.18-ائترسة/301فى

.3د-42/رجلمعاا-861

لمجمعالثانيالمؤتمرمصبوعات-الزكاة-زهرةأبوسد،الزكاةفقه.الترضاوييوصف187-

الاملامبة.ابحو:

.61ر06ص،2-الاجتماعيرالضمانالاصلام،الفنجريضوقيمحمد.دا-هه

.64ر63ص.الابقالمرجع918-

.،6ص،الابقالمرجع091-

.06/التربةا-19

الفنجريصوقيسدد.،بمدهاوما\\1ص،وضريمةعقيد-الاصلام،ضلتوتمحمودا-29

.75و71صالاجتماعيرالضمانالاسلام

.446صرضريمةعتيدةالاصلام.ضلتوتسردا-39

محبرعات.م3291سنةدمثقنيالمنعقدةالمربيةالدوللجاممةالاجتماعةالدراساتحلقة191-

.03لمصالحلقةكلكعنالمربيةالمولجاممة

/!2191-ج/1/323والصلةالبركمابفيالنرمذيرواه91-د TTْحنحديثهذارقال

صحيح.

./276ا-البقرة69

.TA.-791278-البترة

.02/167المفني.قدامةابن891-

.01/585الزكاةلأبةالمنارتفير..رخارثيدمحمد991-

79ص.وضريمةعقبدالاسلام،ضلترتمحمود00-2

.133ص،الرعيةالياصةخلاتالومابعبد1-02

?9T
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.301/نتوبةا-81د

1A-\ض!رلمعاا/،To- I

لمجمعالثانيالمزتمرمطبوعاتالزكاة-زهرةأبرمحمد.الزكا-فقه.القرضا!ييوتا-09

الاصلامية.ابعوث

16و06ص.2طالاجتماعيرالضمانالاصلام.انفنجريضرقيمحمد.د-187

.61ر63ص.الابقالمرجع188-

1M-63ص،الابقالمرجع.

.06/اقوبة091-

الننجريصوقيمحمدد،بمدهاوما111ص.رصريعةعتيدةالاسلام،ضلترتمحمودا-19

.73و71صالاجتماعيوالضمانالاصلام

.464صوضريمةعقيدةالاسلام،شصلتوتمحمردا-9م

ti-مضبوعات.م5291صنةدمثقفيالمنمقدةالمربيةالدرللجامعةالاجتماعيةالدراساتحتةا

.402صالحلتةعكعنالمربيةالدولجاممة

حنحدبثمذارقال324/2191-مج/،/23والصلةالبركتابفيالترمذيرواه591-

6V-\276/البترة،

11V-038البقرة - TVA

-02/167المغني.قدامةابن891-

I-%%58لأ/د.الزكاةلأيةالمنارتفحير..رضارثبدمحمد

،79ص.وضريعهعقيدهالاصلام.اثتر-محمود00-3

\د!ص.اصرعيةائياصةخلافالوهابعد1-03
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إبم!ا!ص
الم!أ!!!إ!المس!!حؤفى

الدكنؤرللأستاذ

فرغلحللمنهاشميحيى

البحث:مراجع

الفزالى.حامدابىللامامالدينعلومإحياء\(

14-16منبعصرالزقازيقوجامعةاليرنسكومعبالتماونالانسانحقوقنحوة2(

.7891ديسمير

.بالندوةالبرىزكرياالدكتوربحث3(

الفزالى.محصدللشيخالانسانحقوقكتاب(لم

.للعقادخصومهوأباطيلالاسلامحقانق5!

امؤلف.وكتببحوث6(
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؟؟الانسانيةوالمفالبةاالبثمرىالكسبنتيجةالاعتباروبهذاعندئذتكونألا

-:لامرين،كذلكلايكونالامرفانالاعتباربهذاحتىانهنرىونحن

يكنلمالتطبيقمجالشالحتوقهذ.انجزواالذينالمسلمينجهادأن:اولهما

تحقيقالىمنصرفاالامرحقيقةفىكانوانما،نحوهامجهاولااليهامنصرفا

النجاةمنالرضاهذاومايستتبعه،رضا.علىوالحصول،لهوطاعتهم،للهاسد7

.الأخرةفىرالفوز،ا&نيافى

بالجنةالمبث!رينأحدالجليلالصحابىالصديقبكرابوبينكالنرقهائلفرقوهذا

والم!او)ةوالاخا.الحريةبمبادى.نادتالتىالفرنسيةالثورة.زعماأحد!ميرابوربين

بباريس،العامالميدانفىالمقصلهعلىالبشررقاببقطعيومياتتسلىوكانت.

.الاحصانياتبعضفىالفمانةمنأكئرالرقابهذ.تبلغلكى

....الحالينمابينوشتان

قهيكنلمالمسلمنظرفىتائيرهاومصدرالحقوقهذ.رصوخان:الثانىالأمر

والا،الصراعفىبذلدمقطراتأو،التاريخفىتساقط،عرقكحباتجاتلانها

-العرقلهذاأو،الدملهذاالمسلماحتراميكنمهما-،خبرهاوانكقأمرهالهان

رانعامه.وعطاؤ.،رارادته،اللهكمةهىالحقوقهذهلأندانماهـسكونكانوانما

ةالاسلامفىوالواجبالحقبينالعلاقة:ثانيا

بينالعلاقاتمجالفىالاسلامفىالانسانحقوقعننتحدثعندمافانناكذلك

وأأخرعلىواجبهولفردحقماهوكلأنندركأنفينبفىبعضمعبعضهمالبشر

..أخريخا

وحق،صحيحوالعكس.الراعىعلىواجباالآخرالجانبفىيصثلالرعيةفحق

وأالمسلمعلىواجبايمثلالذمىوحق،صحيحوالعكسالزرجةادسواجبايمتلالزوج

والعكسالعصلصاحبعلىواجبالاجيروحق.كذلكصحيحوالعكسالمسلمين

أبضا.صحيح

لانه.أولىالواجببكلمةْالتعبيرعلىالاقتصارانالىالباحثينبعضيذهبرقد
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الاسلامفىواجباتهأوالانسانحقوو

المدخل

الشريعة:لمقاصدالحقروتبعية:أولا

كسبنتيجة!غير.فىجاتكماالاسلامفى-و)جباتهأو-الانسانحقوقتأتلم

....لعبقريةهذكاأو،طانفيةغلبةأو،تاريخىعصراأ!،بشرى

باعتبارهاعنها..ثنففانماالاسلامفىالحتوقهذ.عننتحدثعندمالانناذلك

اللهصلىالرسولعنهبلغهاكما،تعالىاللهقبلمنمقررة-واجباتأو-حقرقا

وسلم.عليه

وحاشا.-اللهتجا.الانسانمنصراعهناكلايكونفانهكذلكالامريكونرعندما

.منحا.أوالصراعهذاصثكليكنمهما،الحقوقهذ.علىالحصرل-

عليه.اللهاسبفهانعامؤ،للانساناللهمنعطا.4عصإعملية.بازانكونوانما

أخرىبعبار-أو،العطا.هذاعلىنتعرفعندماالحقوقهذ.علىنتعرفهناومن

الله.شريعةبهنطقتكماالعطا.هذاعلىنتعرفعندماالحقوقهذ.علىنتعرف

يعودفأنهوبالتحديد!الاسلاميةالشريعةالىاساسايعو!الحقوقهذ.عنفالبحث

وحفظ،الدينحفظهىالتىالاساسيةالخمسةمقاصدهافىالثريعةهذهالى

(.),المالوحفظ،العرضوحفظ،العقلوحفظ!النفس

فىمقررةكمبادىءالحقوقهذهالىننظرعندماصحيحهذا:قائليقولوقد

فىومطبقة.المجتمعفىحيةكرقانعاليهانظرنااذاالحاليكونماذالكن،الريعة

؟...التالنى
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يضمنقدالحقبكلمةالتعبيرعلىالاقتصارأنبينما،ضرورةالحتوقأداءيضمن

عليه.والحصولمهأدابالضرورةلايضمنولكنه،بهالمطالبة

مجاراةالاليسالعنوانبهذاالانسانْحتوقعنْ!الك!أنيقررونهناومن

بالواجبالموضوععنالتعبيربينماالمعاصرالفكرعليهاجرىالتىالعرضلطريقة

.الاسلاملد!أالىلأقربأدق

مجالفىوالراجباتالحقوقهذهعننتحدثكنااذا:أخرجانباللامرأنعلى

بهذاالمرادأنالا،الحقمعنىمنهاينتنىثممنفهىوتمالىسبحانهاللهمعالعلاقة

مستحقاوليسابتداءمنهمعطىحقاأو،الانسانعلىبهااللهأنعمنعمةهناالحق

.الوجو.بوجهعليه

عنوانتحتتكونانياسىفيماالانسانحقوقذكرفىنزثرفسوفهناومن

لذلك.مناسباالمتامكانكماالنعمة
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تطبيقيةنماذجذكرمعالحقدقأنواع

الاسلامتاريخفىمنها

الحريةنعمة

يضمنبالاسلامالتحتقلأنالاذ)كوثاالاصلاميةاكعوةهموممنتكنلمالحرية

.بالضرور،الحرية

هنامنوهو..(،نعبداياك)،الهريةالعبِافرادأو"!يعنىالاصلاملانزالت

وأ!شريفأو!لزعميمذلككان.سوا،الهالغيرالعبرديةأنواعمننرعباىلايسمح

هواكوذ،الهامخ!إقاتمنالتذض!يرأر،طبيعةأر،مذهبأوفيلسرفأو،حاكم

الحرية.منالانساناليهمايطمعأقصى

لتشري!-غيرهفراف!هركما-مانترحااخجاللايترك-ثانيا-الاسلامولان

لفيرالعبرديةءاأنرمنفرعالحالةدهففىهواذ،معهيتمارضأوالهاضير--ياْش

اتخنرا!الكتابأهلعنترألىيقرل،احريةافىالاتأن!حه!رمصادرفى،الها

وسلماعيهاللهصلىالرسولفسررقد...(الطادرت-تأرباباورهبانهمأحبارهم

ويحرمرن.لهمايحونكانراباْنيمالتبذاث-اد

الفكر:حريةنعمة

وتحذر.التفكيربنعمةادهـعبادهالهارلمق،رفيعةمكانةالعقلالاصلاميعص

العقل.خاقةاهد)رمنالاصلاميةالثريعة

لايعذونالذينالبكمالصمالهاعندالدوابسثران:تمالىيقرول

أذانأوبيايمق!ونبقلهلهمفتكونا.لارضف!يسيرواافلم:تعالىويقرل

الصدور.فرالتىاطوب11تعمىولكن،الابصارلاتعصفانهاابهايسمعون

...تتفكرواثموفرادقمثنىالهاتقرماانبراحدةاعضكمانماقل:تعالىلرلقه
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6f.سبأ

والزعماءواللاجدادالآبا.تقليدوكان.الاسلامفىالتكلبفمنا!العقلكانولهذا

للانساناللهوهبهالذىالعتلالىورجوعتفكيربفيرالاجتماعيةوالتقالدوالعادات

.بالهلاكوتهديدعظيمخصرمصدر

العلمى:البحثحريةنعمة

!يؤاخذ3بهايلزمهمللناسمعينةطميةنظرية-عامةالاسلامأو-القرأنيقدملم

يافبمونفيماالفكرأحراروتركيموالتأملبالنضرأوصاهموانما.تجاوونهااذا

صحيح.علمىبمنهجولتررون

فرانانكموالهالسنتكمواختلافوالارضالسماواتخلقأياتهومنتعالىيتول

الدم22ْالعالمينلآياتذلك

العنكبوت.43العاصونالارمايعقئاالناسنضربهاالأمثالرتا!:ريقرل

:العقيدةحريةنعمة

مناجبارغيرصتبيايومنالتىالعقيدهَالانساناختيارالعقيدهـهنابحريةاخاتصور

.هرخمحبذاتهغيراخصادرمنمصدراق

الدينفرلااكراداصةفاص!يحةعبار"فرتعالىيدول

هذاوقرخوينفىمعينةعقيدةاعتناقعلىاحداجبارامكانينكرالكريموالقرآن

بيدهالذىأ!امالكوتعالىسبحانهالهفا.يجبرأنبيدهحنبلنمبةحتىالاجبار

لهاصقورالجبراهتمنيحررهأنللانسانخمنرمصانرمموضماسْرهمالبشرقلرب

وتعالى.ص!بحانه

حتىالناستكرهأفآنت،كغالارضفىمنلآصنرابتْثاءولر:تعالىيقرل

92اذيكفرْثاءومناذيؤمنثا.فمن؟تعالىويت-ل،6+2البترةمزمنينيكرنرا

الكهف.سورة

ثلاثة:أمورالاسلامفىالحريةهذهعلىويتفرع

ولذلك،الاختيارهذااعيهاميقرالتىالصحيحةامعرفةمصادرضمانضر!رة\(
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،مباشرةالضمانبهذايربطها،الحريةبهذ.علينايمناذوتعالىسبحانهاللهفان

هذاويتحقق...الفىمنالرصدتبينقدالدينفىلااكرا.:تمالىقرلهفىوذلك

فرقةكلمننفرفلولااللهسبيلفىوالجهاد،بالدعرةالتكليفطريقعنالضمان

سبيلفىوجاهدرا..ْاليهمرجعوااذاقرمهمولينذرواالدينفىليتفقهواطانفةمنهم

.حرجْمنالدينفىعليكموماجعلاجتباكمهو5جهاحقالله

.الاختيارهذامسنوليةتحملضرورة2(

بيناختياراباعتبارهيقدمهولكن،متساويينبينالاختيارهذالايجعلنالاسلام

هذاعلىيترتبهناومن،والهلاكالنجاةبين،رالخطالصراببين.والباطلالحق

ويحاسب.كاملةومسنوليةبوعىالانسانعليهايقبلالتىالخصير-آثارهالاخقيار

عليهملست،مذكرانتانمافذكروتعالىصمبحانهاللهأمامرقيقاحساباعليها

عليناانثمايابهماليناانالاكبرالعذاباللهفيعذبهوكنرتولىمنالا،بمسيصا!

حسابهم.

الاختيارلهذاالدنياسِةالثرعيةاصسنرليةتحملضرررة3(

البدايةمنذولكنهكفر..يكفرأنشا.واناأمنيومنانثا.ان4الابتدامنذفهو

شريعةبمسمْولياتيلزمه-الاصلاماى-للايماناختيارهبانعلماعىيكونايضا

ونصام،والحرامللحلالرنصام،والواجباتللحتسقنضاممنتتضمنهبما،اْلاسلام

.لعتابواللثواب

وان،كذلكجلدمحصناقذفوانارجمأوجلدزنىوان.يدهتقصعسرقانفهو

.الررةحدفىقتلام!لامهعنارتدوان،قصاصااعدمحهتبفيرنفساقتل

اختارهاأوهواختارهاالتىالعقيدةهذ.صيانةاعىالحرصبابمنكةوذلك

الاسلامفىفلايدخلاعليهوترتكز.عليهايرتكزالذىالمجتمعوصيانة،قبلهمنغيره

بالدخولهزواعقيدتهوجعل،عهربِفىالنوضىوبثتدمير.ابتفاهيدخلهمنعندنذ

.والخروج

واكفرراالنهاروجهأمنراالذينعلىانزلبالذىأمنر)ال!بأهلمنطامْنةوقاك

يرجعونالعهماخره

وأ..ايصلقهاامرا.أو،يتزوجهاأمراةأويصيبهادنيا.ابتظيدخلهمنلايدخلهكما
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ونقامْه.الاختيارجديةمعتتنافىأغراضمنذكغيرأويصيبهمال

:المبادةحريةنعمة

لماووفقا.عيدتهمن)ختار.لماوفقاالعبارةفىالانسانحقعنالاسلامويدانع

.الاختيارهذاعلىتترتبأخرويةأو،دنيويةمسنوليةمنارتضاه

المسلمين.غبرمنالذمةاهللرعابا.المحريةهذ.الاسلامويضعن

ولامنهاولاينتص،ولاتهدمكنانسهملاتسكنانهايلياهْلاهلعمرامانفىجا.لقد

منهم.أحدولايضاردينهمادسولابكرهون!أموالهامن

خارجها.وصلى،غادرهاالصلاةوتتوحانالقيامةكنيسةالناردقدخلوحينما

صلىهنا:اخسلمونيتولالكتيسةفىماصليتاذاخشيتقالذلكفىسئلونا

.مسجدايتخنوهثم،عمر

السياسية:الحريةنعمة

فىغير.معمتكافنةفرصة-قادر-العقلبالغ-فررلكليكهت)نبهاويعنى

بها.الامررصيرومراقبة،الدولةأوعةالجصسياسةتوجيه

بالنسبةحتى-الشررىاعىقانماالحكمنضامجعلاذذلكالاسلامضمنوقد

فىوشاورممتعالريتولوحىفيهياْتلمفيماوسلماعيهاللهصلىلرصرله

بينهم.شهررىوآمرهم:تعالىويقرل01الامر

رالتتس!،والخبرة،والذكاء،العلممنمعينةصفاتالولايةفىالاسلامواضترط

ويتم.والرقىالمدلتحقيقعلىرالقدرةوالاصمتقرارالامنللمجتمعتضمنوالهيبة

فىالمسميناجميعيتساوىالتربالشريعةاصزماويكون.البيعةطريهتعناختياره

بها.لالتزاما

الخلافة:ترلربمدلهخصبةأولفىعنهاللهرضىبكرابويقول

صدفتوانفتابعرنىاحسنتفانابخيركمولستعليكموليتان!الناسايهاْ

حتىقوىفيكموالضعيف،منهالحقأتحتىعندىضعيففيكمالقورَ.فقوصرش

عئيكملىفلاطاعةعصيتوان،ررمولهالهاأطعتمااطيعرنر،لهالحقأخذ
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الرفرجعفناظرهمعباسبناللهعبداليهمبعثأنبعدال!خوارجعلىميدناويقرل

يتول:اليهمفارسل،الرجوععدماعىآلافاربعةوأصر،الافاربعةعلىصفوف

اتضمواولاسبيلاولاتقصواحرامادماالاتسفكراوبينكموبيننا،مثشْمحيثكرنوا

الحربْاليكمنبذتفعلتمفان،أحدا

:العدلعلىالحصولنعمة

.اخاسْدة!9الحوامْهمولاتتبعاللهانزلبمابينهماحكموان:تعال!يقول

31رسرلانبعثحتىمعتبينوماكنا:تعالىيقولصرعىبنصالاولاتجريم

..الاسرا

الصور.21رمينكسببماامرقءكلفرديةواخسنولية

.ءلاسراا13.أخرىلنروازرةرلاتزر.

القانون.أمامالناسبنا-وادالاسلاموضمن

تعالى:اللهيقولالتذوفى

.اثانددص!ورة8التاقور

اقربلحواعدلوا،الاتعدلواعلىقرمشنأن!!،يجرمنكم

سرثاذااكانهانبمقبلكم!انح!تاهلكانماوسس!!عيهالهاص!!الرسولويقول

محمدبنتاصمةفاانلرالمهوا!الحتأديهاقامراالضعيفصرثواذا،تركرفىالشريف

يد!محصدلتضيمسرقت

وجيكفرالفاسبينآسيقر-لالاثعرحَأمرسىاب!الىالخصببنعمرركتب

التعدمنضعيف!لايياس،حيفكفىشريفلايصمكلحتى.وقضانك،ومجلتا

عنهالهرضىععرالىالامررفعحتىقخصيةفىأعرصيدنامهييودىوتنازع

لهفتالاعروجهفىالفضبفضهر.الحنأباياتفالعىْعمرفقالاهـامهفمثلا

،.،:علىفقال،القضا..مجسرافىخصمكوبينبينكنسهمحماانأكرهتبرعمر

هـاصنعتهميأخصمىمهتحنهولم،اصخصابفىعضمتنراقم!%كرتولكننر

ممى.

.التخاءأمامالننسعنءاكفاحهتاْ،سلاموضمش
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الخمسة.رواهمقالااحقالصاحبانوسلماعيهاللهصلىالهارسوليقول

كماالآخرمنتسمعحتىفلاتتضينالخصمانايتيدبينجلساذاللقاضىوسقول

بسندوالترمذىداودابورواهالتضاءْالتيتبيناناحرىفانهالاولمنصعت

حسن.

الاصل:هىالبراعةانيتقررالقضا.وفى

الشيخانروا.المجاهرينالامعافىاهتىكلوسلمعلبهاللهصلىالرسوليقول

حكيمبنهشامروى:الناصبينالحكمفىكأسلوبوالترويعالتعذيبالاسلامويحرم

ونسهماعىوصبالشىفىاتيمواوقد،الانباطمنأناسعلىباثاممرانه

رسوللسمت)شهدةهثامفاقال.الخراتَفىيعتبون:قيل؟ماهذا:فقال،الزيت

رواهالدنيافىالناسيعذبونيئالذيعذباللهان:يقولوسلمعليهالهصلىالها

مسلم.

.فحلوابهمفأمرفحدثهالاميرعرردخل

.داودابورواهمسلمايروعأنلمسلملايحلوس!!عليهاللهصلىالهارسولوقال

فيقميدهفىينزعالثصانلعل،برحَمافانهْتللاحاخيهال!احدكملالروقأل

.البخار!درواالنار--حنردفر

حضرهمنأعرتنزلالعنةافان،أضمارجلفيهيخ!-بقفامها!ك!"،يتفوفل

.اشالصبِررافىضنهايدافعرل!حإ-

المدنية:الحتوقفىالمساواةنعمة

الاجتماعيةوعلاقاتهالثخصيةامورهفىالتصرفحه!للانسانيكونانبهاريعنى

وجعلدعامْمهالاملامأرسىالحقررمنءالنروهذا.العامةالقراعدحدررفرليةوا!

يتونجويبيعيشترى،ر!هبيما!:امتتةشخحميته-ع!اتلبالغ-افنلكى

تحققهاالتىالتصرفاتبجميعرمتصرف،هـسشريحريعيا!ويمافررمتيم،رستناصل

بفير،فااختارهاالتىشريعتهتقررهاكمااالاجتماعيةواصصلحة،الفرديةمحسحتها

.ناسمصااأوصبقةأوجنسأو،لونأوطبيمةمنحانلالتذدرتيحرلان

ولايتفاضلون.الإنسانيةاسحقيقةافرالاصلزميةالشريعةاماءجديعاالناسهـمتاوى

1r N
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الصالح.العملبفير

منهاوخلق.واحدةنفسمنخلقكمالذىربكماتقواالناسيايهاتعالىيقول

اللهانوالارحامبهتساطرنالذىاللهواتقواارنساءكثيرارجالامنهماوبثزوجها

.رقيباْعليكمكان

واحد،اباكموانواحدربكمانالناصايهاوسلمْعليهالهصلىالرسولويقول

ولا،عرب!علىولالعجمى،عجمىعلىفضللعربىليس!ترابمنوأدملأدمكلكم

يالتقوى.الااحمرعلىلأبيضولا،أبيضعلى!احمر

اتقاكم.اللهعنداكرمكمانتعالىويقول

فسالىوصلمعليهاللهصلىاللهلرسولمجلسأمام،الناصوجهاءمنرجلمروقد

ناحرىوهو،الناساثرافمنرجل:قالوا؟هذافرماترون:قائلااصحابه

قوله.يسمعانقالوان،يشفعأنضفعوان،يونجأنخصب

؟هذافىماترون:فسالهمأخررجلمرثموسلمعليهالهصلىاللهرسولفسكت

يثمفعاالاث!فعران،الايزوجخصبانحرىوهو،امسمينفتراهمنهذا:قالوا

لقوله.الايسمعقالوان

البخارثَ،ررا+الحتالارخسملءمنخيرهذاوسلمعيهاللهصلىالرسولفتال

مدفرعأ!كلبراثعثربوسس!!عيهاللهصلىالرسوليعولامعنىهذامثلوفى

مسلم.رواهالهْيابرهْاعىأقسملوبالابواب

هـاهبضعفانكمتنصرففانماضعانانكمفىابفرِنىوسمع!يهاللهصلىوسقط

بلالاوس!ماعيهاثهصلىلئرسرلالاولاصزذنكانالاسلاءظهررعندما.سم

خمساصزمنينجماعةينادىالذثَهرصرتهوكاندا"لابالعبدعنهاللهرضى

تمالى.اللهيدىبعِنلرقوفيومكلمرات

الاسلامبثعارتهصهليرفعااصقدسةالكعبةفررهذابلالصعدمكةفتحتوئا

اللهرسولمحمداوانالهاا"لالاالهانأشهدأكبراللهأكبرانه

الفضببهواثتصعنهالهارضىالفنارقذرأبراخ!-فالصحابىمعهوتجادل

اضدفانكرهاكبذوس!!اعيهالهاصلىالمهار--لوسمعالمودا.ابنيالهفقال
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!الصاعطف...،جاهليةفيك)مونانك؟بأمهاعيرتهوسا!لهاليهذرأباودعاالانكار

صالحبعملأو،بالتاقوىالافضلالسوداءابنعلىالبيضاءلابنليس!الصاعطف

.البخارى.لدا

.خدىْعلىفطقمللاسردوقال،بالارضخدهوألصقذرأبوفندم

وكان.اللونأسودالاجلاءالصحابةمنعنهاللهرضىالصاصتبنعبادةوكان

اخقوقسبهفضاق،المقوقسلمفاوضةالعاصبنعمررارسلهالذىالوفدرنيمى

هويكونانعلىواصروا،اكذعنالوفدفاعتذرغيرهيتكلمالرفدانمنوطلبلسواد.

-:للمقوقسقائلين،المتكلم

امرهفلانخالفعليناالاميرأمرهوقد،وخيرناسيدناوهووعلمارأياافضلناهذا

غيرهمعندتقتضىالتىاخواقفاحرجفىائساواةلمبدأالمسموناينتصروهكذا

ينفع.عماوالبحثالهاومة

اللهرضىالخصاببنعمرعهدفىمصرعلىوالياالعاصبنعمروكانوعندما

لهوقالالرجلفضربابيهسلصانواغراه،اصصرييناحدمعلهابنتشاجرعنهما

متىالشهيرةقولتهقالصَمرالىشكواهالرجلأبلغفلماالاكرمينْابنانا

ضربككماالاكرمينابناضرب..احراراامياتهمرلدتهموقدالناساصتمبدتم

منه.فاقتحس!السهِولهوت

ا.لاصلام!فىدخلثم،ق!مهفى،اميراكانفغد..معروفة1،يهمابنجبئآوقصة

فاصتثاط!قاصدغيراثوبهوداساعرايىفزاحعه،بالكعيةفيطهِكانانوحدث

بالقصاصفحكم،بالخصاابتعمرالىالامر!رفع.رجيهعلىالاعرابررلطمغيضا

عنمرتداالرومانأرضالىوفرذالتجبئآفاممتنكر،الاعرابىيعنرأنالا

!!!لاسلاما

فث!اانهاصزمنيناأميربلغتديقولالاثعرىمرسىابرالىالخضاببتعمروكتب

فاياك....مم!هاالمسمميناليس.ومركبك!مصعمك!لبافنهيمْةبيتكولاهلالت

المن،اْلاهملهايكنفلمخصببرادمرتالتىالبهيعةمثلتكونانالهاياعبد

زاغتالعاملغزافاذا،الهال!مرداللعاملانواعم،المنفرحتفهاوانما

رعيتهبهشقيتمنالفاساثقىوان،رعيته
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حصنأاتخذتهقصرابنيتانكبلفنىلهْيقولوتاصابىبنسعدالىوكتب

،الخبالقصرولكنهبقصركاذيس،باباالناسوبينبينكوجعلت،سعدبيت!س!مى

..حقوقهمءتبهوتنفيهمرخولهمنالناسيمنعبابامنزلكاد!لاتجعل

فكنجلستفاذامجلسكفىتتكىانكابفنىلهْيقولالعاصبنعصروالىركتب

.الناسكسانر

الاقتصادية:المحقدقفىالمساواةنعمة

والتملك،الر!قوكسبوالانتاجالعملحاتوقفىالناصبيناخسا!اةالاسلامضمن

والدولة.واصجتمعلاسروا،النردحاجةلسد

رزتهمنوكوامناكبهافىمثراف،ذلو"لاالارضلكمجعلالذىهو:تعالىيقول

.تبارك13

منوانزل،سبلافيهالكموسثتاصهداا"!رضلكمجعلالذق:تعالىريترل

التذفىانانعامكموارعو،اكئا،شتىنباتمنأوناجابفاخرجناماءالسماء

صه.د؟-53النهىلاولىلايات

العمل:حقالاسلاموضمن

الاعراف0001معايثرفيهالكهوجمةأ،رف!اْشمكناك!ولقد:تمالريقرل

عمل-تياكلأنمنخيراقصصصاماأحداكل!و-اعيهالهص!!النبىهـمقر-ل

.البخارقثاهيدهعملمنبكلكانداوداللهنبىوان!هت

"إتمننهلرفمنأوكساهانانسهفْصمحلالمنماْلاكبرجلايماوتالْ

..زكاةبهلهفانالها

بيعوكل!بيدهالرجلعمل:قال؟افضلالعملأف:وسماع!يهاللهصلىوسنل

البييقى،ددافىمبرور

البييقى.ررادفامحضمناخريجبالهاانقالْانهايضاعنهورل!ا

الملكية:حمايةحقالاسلاموضمن

.البقرد18لم9بالباضلبينكصالككلامهاولاتاممةتعالىيقإل
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يرمبهخسفحتهبفيرث!يناالارضمناخذمنوسلمعليهاللهصلىويقول

.البخارىرواهارضينسبعالىالقيامة

شهيدفهومالهدونقتلمنقالانهوسلمعليهاللهصلىعنهوروى

الاجتماعي:التكافلنعمة

طعامعندهكانمنقالوسلمعليهاللهصلىالهارسولانبسند.البخارىروى

.سادسأوبخاسىتيذهباربعهطعاممحند.كانومنبئاكفليذهباثنين

بهافيعدظيرفضلمعهكانمنقالوس!!اعيهاللهصلىانهبسند.مسلموروى

منفذكرقال،لهلازادمنعلىبهفليعدزادفضللهكانومن.لهلاظمرمنعلى

مسلم.رواهفضلفىمنالاحدلاحقانهرأيناحتىماذكرالمالأصناف

62تبذيراولاتبذرالسبيلوابنواخسكينحقهالقربىذاوأتتعالىويترل

.الذاريات\9واهحرومللسانلمعلومحقاموالهموفي:تعالىرستولالاسراً

علىعاملاالعزيزعبدبنعمربعثنىقالسعيدبنيحيىانامؤرخونروى!قد

رلمفقيرابهانجدفلم،اياممنعحيهاالفقراًوصلبتفاقتضيتها،افريقيةصدقات

وجعتافاعتقتهمعبدابيااشتريت:قال؟الزكاةبيذ.يصنعفماذا،ياْخذهامنفجد

...المس!مينا3رلا

.الح!اةح!لهعمه

.ال!جرهبشتىبهاومايتع!%الحياةحقصيانةاعىالحرصاشدالاسلامحرص

منكبيرةعليهاالاعتدا.وجعل،وتعالىسمِحانهالهاثادهبنا.الحياةجعلقدفير

حياةاعىاعتداءراحدةحياةعلىالاعتدا،جعلكما،تعالىاللهحه-فىالكبانر

جميعا.الناس

وانفسبفيرنفساقتلمنانهاصرافيلبنىعلىكتبناالتذاجلمنتعالىيقول

جميعاالناساحيافكانمااحياهاومنجميعاالناسقتلفكانماا"،رضفىفساد

.اخاندة23

..الحياهحمايةاجلمناعيهواكدالقماصشرعذأتاجلومن
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ايضا.حتوقاللموتجعلفنهحقوقاللحياةجملوكما

ماقدموهالىافضوافانهمالامواتلاتسبوا:وسلمعليهاللهصلىالرسوليقول

كننهفليحسناخا.احدكمكفناذاوسلمعليهاللهصلىولقولاالبخارىروا.

مسلم.لدا.

منبهاومايتعلقالخاصةالحياحمايةفثرع!للحياةحمايتهالاسلاموتابع

اسرية،أو،فرديةأوشخصيةاوضاع

وتسلمواتستأنسواحتىبيوتكمغيربيوتاالاتدخ!إأمنواالذينأيهايا:تعالىلقوله

حتىفلاتدخلوهااحدافيهاتجدوالمفان،تذكرونالعكملكمخيرذلكماهلهاعلى

2782-عليمتعملونبماواللهلكمازكىهوفارجعراارجعوالكمقيلوانلكميؤذن

النور

ايمانكمام!كتالذينليسقدنكمأمنواالذينايهاياأخرمرضعفىتعالىهـلقول

.58النررمراتثلاثمنكمالحلميبلفوالموالذين

منالذيناستأزنكمافليستأذنواالح!!منكمالاصفالابغواذا:تعالىولقول

.95النورقبلهم

رجلايما:ومماعيهاللهصلىاللهرسولقال:لفعنهاللهرضىدْرابىوعن

ناولاياسيهانلهلايحلحداأت!فاتدلهذنيةِانقبلبصرهفأدخلستراكثمف

حمداادثاليدرت-ذكبمبب-عينهفقأرجلا

مواجهةيعنى-أبوابهامنالبيوت"لاتأتراوسلماعيهالهصلىالهار-ص!وفل

لكماذنفانفاسشأذنراجرانبهامنامترهاولكن-أمامهمايكثمفالقادءتجعل

.الطبراشهروا.فارجعراوالا...افادخم!إ

والسمعة:العرضعلىالمحافظةنعمة

.النساءثا8ظلممنالاالتولمن4بالسوالجيرايهلايحب:تعالىيتول

واموالكمدمامحمانالرداعخصبةفىوسم!!عليهال!هاصلىالرسرلريقول

.هذاابدكمفىهذاشيركمف!هذايومكمكحرمةحرامبينكمراعراضكم

.الحجرات12بعضابعضثمولايغتبو"لاتجسسرا:تعالررلقول
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شرعحيث،النسلونتا.،العرضطهارةعلىالاسلامحرصشدةجميعاونعلم

وغلظالقذفعتربةنرعكما،أخرحالفىوالرجم،حالفىبالجلد،الزناعقربة

فيها.العقوبة

والاقامة:التنقلحقنعمة

اعتباريةاموروهىاالولبينيضعونهاحدودعلىالحديثالعصرفىالناساتفق

الصلةلاتقصعالاسلامنطرفىولكنها،معينةوسياسيةنظاميةلاغراضوضعت

.خاصبرجهوالمسلمين،جميعاأدمابنا.بينالجامعة

فاعبدون.واياىواسعةارضىانأمنواالذينياعبارىقل:تعالىيتول

وصعةكثيرامراغماالارضفىيجداللهسبيلفىيهاجرومن:ْجلالهجل!لقرل

باخدينةرجلماتقالانهالعاصبنعمرربنالئهعبدعنبسندهالنساسْوروى

بفيرماتباليتهقالثموصس!إعليهاللهصلىالمهارسرلاعيهفصلىابهاولدممن

بينقيس.مولد.بفيرماتازاالرجلانقال؟اللهيارمولذاكولمقالراْم!لده

الجنة.ف!انرهمنقطعالىمرلده

تولهجا.هذاوفراولونجنسكلمنالامنلصلابدانمامنترحةاْلاصلامررار

ابفهأثهاللهكلأميسمعحتىفأجرهاصتجاركانثركينصاحدران-تعالى

بة.الته6ماْمنه

انتبلر:تصال!يقولصثرعيةعقربةلغيرموصنهتركعلىضخحىاجبارولايجوز

واصسجد،بهركفرالهاصبيلعنوصداكبيرفيهلقفتلفيهقتالالحرامالثهرعن

.البترة217الهضنداكبرمنهاهلهواخراج،الحرام

:الاسرةبناءحقنعمة

بينكموجعلاليياالتسكناِاوناجاانفسكمصنثكمخلقأنأياتهومنتعالىْيقول

.الررم12ورحمةةمود

صت،حق!قهلهوضنت،،الزرااوجبتالتىتهبتشربأحه!اهذاالاسلاموصان

.عامجهبرالخصيةالبالاحرومايتعلق.والننقة،والرع!ايةااخجتمماحتراء
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:والمرأةالرجلبئالمساواةقضية

فىبهاومايتصلاالانسانيةالحقيتةشواخرأةالرجلبيناخساواةالاسلامضمن

الوظانف،وترل!،اخستقلرالتصرف!اوالتمتا،والانتاج،والعمل،عةالصااميادين

الله.امامواخسنولية،والعقابوالثواب

وينيون،بالمعروفيئمرونبعضاولياءبعضهمواخؤمناتواخزمنون:تمالىيقول

التوبة.71!رسرلهاللهوكميعرت،الزكاةويؤتوناالصلاةوياتيمون،المنكرعن

تجيا،وذمةابيياذمة!تمنفح!ا%وذمةشخصيااستتلالاللمرأةالاصلامويجعل

الر،وتتاجروتصنعتزرع.وترصوتيبترثاوتثترىَتبيعاكالرجلتتصرف

مالية.ومعامكتوعقودأعمالمنيكونأوكانمماالتذغير

وضينتهاولايعضلاعميهوقادرفىلهمزهلةماتكهتاضانفاليمنتتول!انوالمرأ-

.وا.لاسرةرالرلدافدجةزعايةفىالاساصية

-تكلاعييافطرالتىرالحي!يةالنفسيةالغروقالفا.الأصيئآاخساواةهذهرلاتعنى

فصرتهمعقتفقالرجلاعىكتىمسمْرلباتالجالهذاف!نجدولهذا.راخرأةالرجل

صن!لبتنجدكمااال!امةلايةوالرِالاقةلوالاعص!القتال.اصرأةعلىرا،ك!قى

وور-بيه!كالحخ!أنه،الرجلطىو"لألمرليافصاإمعستنه!اخرأهعاسه-اعىاسمىأخرت

تدبير.وحسن،رةوصيانضامصتالصالحترمايلزمهالاسرةجروتهيتة.لادا"،.

ثمنااخرأفىدوناْ،سردعىلنغتةتالرجلالزامفىنجدهااصهررالتذأعىويترقب

فىالتافاوتهذايقتخيهمماالنقتنأ!بالزيادةاخيراثافصبةفىتفوت

اصسنولبات

النريثمعوتتمشى،ا.،نسانيةالحتيتةفىالتكافرمعتتعارف!!،أمرروص

لثرحهاخجاللايتسعمماانثىالانثىاخقر،ذكراالتكرأخقمنأصلااخقصودة

.النضاقهذافى

الاسلامى:المجتمعقىوالذمىالمسلمبينالمساواةمسألة

التىالفروقرعاية،مهالأتنيةاوالواجباتالحغرسقفيالذمىمعاخسلميتساوى

.نا"لافافانيةمعولاتتعارف!الديانةفىلاختلافاْيقتضيها
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وعليهممالنالهموسلماعيهاللهصلىقولهصالاسلامفرالصريحةوالتاعد

عندهاتلتقىقاعدةوص.وميثاقعهدوبينهمبينناالذيناصسلمينلفيرأ!اعيناها

يومخصمهفاناذميااذطَمنوسلمعليهاللهصلىوقوله.الفقهيةامذاهبجميع

)2(خصمتهخاصمته!من،التيامة

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول...بذمةبعدهمنعنهاللهرضىعمراوصىوقد

)3(طاقتهمفوقولايكلفهم،عممورامنيقاتلوانبعهدهملهميوفى)ن

غيرمنزلةمنالحصبه،يقصدالجزيةْبدفعالذميينالزامانبالذكرالجديرومن

زااخاليةالاعبا.اماماخلمرغيراص!!بيناخساواةشحقيقبقصد!انما،امسلم

.الزكاةالآخرويدفع،الجزيةاحدهمايدفع

:الاسلامفىالرققضية

ماتقضىمنهوموتفيير،لتصفيتهاجاءوانما،الرقبثريعةالانلاميأتلم

عليه،الناسولدالتىالالهيةالنطرةوص،الاصلصفالحرية.منهاببفانهالضرورة

استعبدتممتىعمرالفاروقماقالهالتذفىالاسلاماتجاهعنتعبيرخيركانوقد

.احراراامهاتهمولدتهموتدالناس

باللث،والاصترقاق،بالدبتالاسترقاقتحريمهفىجاعتللرقالاسلاموتصنية

ببيعواالاسترقاق،اختيارا!لرالحريةءتبالتنازللاسترقاقوا.بالخصفرالاصترقاق

فرمانداقريبعيدالىوبفى.كثيرةمجتمعاتفىفا!كانمما،الزوجةاوالولد

لثريعتهم.مخالنينالعصوربعضفىاخلمينبعضهـمارسه)،(اوربيةبلاد

:القدسالحديثف!وش!!عليهاللهصلىاللهر--لعنهرراهفيماتعالىيقرل

،غدرشمبىاعضرجل،خصشهخصمهكنتومنالقامةيرمخصمهمانانلاثة

اجرهيعصهولمالعطمنهفاسترفىاجيرااصتأجرورجل،نمنهفاكلحراباعورجل

البخارقا.لداه

فضيقالحروبنىاالاسرىامةممافراصساإباالرقوجدالاسلامفانالتذعداوفيما

منه.لابدكانفيمامنهرمهوغير،نصاقهمن

-)3(منهاومالايجوريجوزحاث!ريعتهالاصلاميضعأنوبعد-الحرباسرىفنى
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ائناو،مقابلغيرمنالحريةبنعمةعليهماخن:أمرينبينالاسرىفىالترأن!رير

فداء...وامابعدمنافامانداءمقابلفىبالحريةعليهم

اخعاملةقبيلمنالاصيرحريةمصادرةيجيزالاصلامفانالاحرالهذ.غميروفى

يصلقان-أخرنظامأىمنأو-الاصلاممنيصلبانالمعقرلغيرمناذ.بايثل

لايطلبكمااالم!لمينبالاسرىيمكالعدوبينمايديهبينيقعالذىالاسيرصراح

علىأوعليهالتضاءومحاولةحربهالىيمولونانهميعلموهوصاحهميطلقانمنه

ا!سملمين.ا

جيوضتصنعهاكالترالاعتتالمعسكراتفرلايضهمحريتهميماررانبعدرلكنه

العيثىمنمحرومين.الحيرانمعيثةريعيثوا،فيهاأدميتهملتهدرالحديئةالحرب

اخسنمينمنافرادايد!بينيضعهمرانما..طببمىمجتميمفروالتحرك،أ!رفى

الاءههعنوسلماعيهاللهصلىكقرله.عاديةمعثةصيصرتهموتحتبينهميمثون

مماوليكسهاياكلمماافيصمهيدهتحتاخوهكانفمن.ايديكمتحتاخرانكمهم

.البفرقرواهفليعنهكثهفانمايفلبهرلايكلنه.يكتسى

يومالحدعليهاقيمقالممابرينام!ئركاقذفمىو!معليهاللهصلىوقال

البخارقرراهلفكمايكرنأنالاالقيامة

الضبرانر.ثاهالقيامةيوممنهقيدكهمماإخرب--لظانهايضاعنه!ريفَ

فقال.صثيناأوعاراالارت!صناخذثم!كاممراضت-ضص-ابناقراورابووري!

يقرلْوصثمعيهالهاصمىالهرصول...ستهذامابدشالاجرمنفيهمالر

.ومس!دداهابرِثاهعتقهفكفارتهخربأولهسملوكالصممن

حينا.لانفارمنرهطفركنت:عميرب-مصباخاعمبِبنعزيزابوهـمقول

لوصيةالتمرواْكرابالخبزنرخحاضثاهأو،غداقدموااذاف!انوابدرمنبىااقب!إ

بنااياهمالله

رشماعيهالهاص!!النبىأنوردف

ا!هْتالتتاتونجتهاخبرفلمااصتهمعا

عتفهفا،فعفبا

با!نوأرصاهاسيراالهيثمأباضص

الاالر--لوصيةننفتانفستصيعلن
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الحنفىأثالبنثمامةباكرامأمروسلمعليهابلهصلىالنبىانهشامابنوذكر

أهلهالىوسلمعليهاللهصلىاللهرسرلورجعاسار.احسنوافقالْاسرحين

يفدىانالحلوببناقتهوامراليهبهفابعثواطعاممنئكندكمماكاناجمعوافقالْ

.لىمراحبهاعليه

قدبهجاءثمطعامهخادمهلاحدكموضعاذ)قالوسلمعليهاللهصلىعنهوروى

عليهكثرتأى-مشفوهاالطعامكانفان،افياكلمعهفليقعدودخانهحرهولى

أكلتينْأواكلةمنهيد.فىفليضع-قليلاوصارالشفا.

بينمشىاذا-المسلمينأثريا،منصحابىوهو-عوفبنالرحمنعبدوكان

لباسهم.منالاولايلبسلايتقدمهملانهمنهماحد)لايميزعبيد.

صوتافسمتبالسوطلىغلامااضربكنت:ْقالالبدرىمسعودأبا)نوروى

منىدنافلما،الفضبمنالصوتافهمفلم...(مسعودأباواعلم)يترلخلفىمن

اقدراللهانمسعودأبااعما)يقولهوفاذاوسلمعليهاللهصلىاللهرصمولهواذا

لوأمافقالتعالىاللهلوجهحرهواللهيارسولفقلت..الفلامهذاعلىمنكعلبك

..ْالنارلمستكأوالنارللنحتكتفعللم

واحدةناقةالالهتكنلماصقدصبيتالىسافرعندماعنهاللهرضىعمرانولروى

ماثياامقدسبيتيدخلانفىغضاضةيجدرلم،غلامهمععليهاالركربيتناوب

كب.راوغلامه

؟ماهذااللهعبدأباياتلهفتاليعجنوهررجلعليهدخلالنارسىسلمانان!روى

عملين.عليهنجمع)نفكرهناشفلفىالخادمبعثنا:قال

ثمومن،الدينأوالدنياامررمنأمرفىعليهفضلاذاالحرعلىالعبدرستقدم

.للامارةالكفامةلهتحققانامارتهوتصحالصلاةفىامامتهتص!

فىفيهايندمجونحالةالىالمماإكينبهؤلاءيصلحتىالموقفالاسلاميتابعوهكذا

النهاية.فىالحريةعلىفيهايحصلون،سليمةانسانيةحياةضمنالاملامىالمجتمع

كفارفىوجعله،الزكاةمصارفمنمصرفاالحريةعىالحصولالاسلامجعلفقد

يقولى،،ربهالىبهايتقربقربةأو،تقصيرمنبهاويجبراثمعناسلمابهايكفر

منعضواثنهعضربكلالهاعتقرقبةاعتقمنوسلماعيهالهاصلىائهرصرل
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.النار

..ْرقبةافتالعقبةماادراكوماالعاقبةفلااتجتحم:تعالىويقول

خيرافييمعمتمانفكاتبر3:ْويقول

العانىوفكواالجانعواصعمواالمريضعولواوسلماديهالهصلىالرسولوسقول

.البخارىلداه
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مبحث

الانسانحقدقالىالاسلامنظرةبينالمقارنة

المتحدةالاممهينةاعلانوبين

عامديسمبرمنالعاثرفىاقرتالتحدةللاممالعامةالجمعيةانالمعروفمن

العملالىالاعضاهالدولفيهودعتالانسانلحتوقالمالمىالاعلانماي!مى4891

ايمكنة.السبلبثشىوترويجه

جعيعيولدانهاعىالنصأهمهامنكان;j1.ثلاثيناعىالاعلانهذااثشملوقد

بكافةالتمتعحقانسانلكلوانرالحقوقْالكرامةفىمتساويناحراراالناس

واالونااوالعنصربسببتمييزدون،الاعلانهذافىالوارددوالحرياتالحتوق

واالوطنىالاصلاو،أخررأقاىأو،السياسىالرأخأأوالدينأوال!فةاأ!الجنس

والنساء.الرجالبينتفرقةودوناأخروضعاكماأواصيلاداأوالثررةأه،الاجتماع!

وسلامةواسحريةالحياةفىالحقفردلكلانهعلىالنصالاعلانفىجا.كما

انسانأىلايعرضوانهشخصا!استعباداواسترقاقلايجوزوانهشخصيته

وانبالكرامةالحاصةارالرحشيةاوالاقاسيةاخماملاتارللعتوباتولالتعذيب

داخلاقامتهمحلواختبارالتنتلحريةفردلكلوانالقانونأمامسواسيةالناس

اسييااالالتجا.يحاولاواخرىبلادالىيلتانفىالحقفردلكلراندولةكلححرد

.غيرهمعبالاثتراكاربمفردهالتملكحقشخصلكلوان.الاضصهادمنهربا

والتمبيرالرأىحريةو.والدينوالضميرالتفكيرحريةفىالحقشخصلكلوان

تفصيلا.اكثراخرحَ!وامور.العملحقو..

الاسصلامنظرةوبينالاعكنهذابينوالاختكفالاتفاقاوجهلنبيننتفانهنااديناو

سابقا.اوضحناهاكماالانسانحتوقالى
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:الاتفاقأوجه

لحقوقالمتحدةالاممهينةاعلنانالواضحمناذالاتفاقأوجهعندكثيرانقفلن

انهالاقرناعشراربعةالف!هذافىالاسلا3قرر.عمامتأخراجاءوانالانسان

لانكونبلا،فيهاوردمماكثيرفىالحقوقهذ.الىالاسلامنظرةمعيتفقعامبوجه

اغلبفىالظصيرواضحةالبصماتواضحةالاسلاميةالشريعةبأنالقولفىمبالفين

يقعالتىالامورفانذلكومع،بنفسهذلكيتابعأنرللقارىء.الاعلانهذافىماورد

شأنهافىالتساهللايمكنجوهريةأمور،الاصلاميةالنظروجهةمنهىالخلاففيها

الفرلذ:هذ.أهم:أولا

مانسميهلهايتوفرأنلابدلهاوالاذعانواحترامهاالحقوقهذ.جديةلضعانانه

وتشداليهاتؤدى،عقيدةعلىالحقوقهذهتستندأنبذلكونقصد.السندالمقيدة

الحقرق.بهذ.للايمانضمانابهاالايمانيكونعقيدة.أررها

منجزهلانهاالاسلاميضمنهاالتىللحقوقمتوفرالشرطهذاانالواضحومن

الآخر.واليوموكتبهوملانكتهورسلهباللهالايمانمنجزءهىالتياللهضريعة

بمبارةأو؟الاعلانهذااصدرتالتىالمتحدةالاممهينةعقيدةْمنْهذافأين

؟المتحدةالاممهبنةعقيدةماهىأخرى

فىلانجدهافانناالحقوقهذ.أقرالذىالحضارىالجرمننعرفهااناردنااذا

.المعاصرةالحضارةعلىيسيطرالذىالعلعانىالنصاممنجزءالاممهينةلان،الدين

وهىالتصورْاعقيدةيسمىْفيمانجدهافأننا،العقيد-تلكمعرفةعلىأصررنافاذا

المستمراوالتفيير،للاصلحرالبقا.،والانتخابالصراعمبادى.علىتتومعقيدة

الخ...للقديمالحديثابادةوشرعية

لهيديناثابتاساسعلىالانسانحقوقبقيامالعقيدةهذ.تسمحفهل

اخجتمع؟

هذ.مفاهيمخضعتاذاالااللهم!الانسانحقوقتساندانلايمكنكهذ.عقيدةان

لارادةوالخضوعوالتطورللتفيرقابلانحامافتصبح،العقيدةتلكلمفاهيمالحتوق
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.الاف

مقوماتتنتدفانها-الأنكذدوهى-الوضعهذاالىالانسانحتوقأكفاذا

الايمانْوتفقدْ،ناحيةمنالثباتتفقد-سابقاقلناكمالانها-.وفعايتهاوجودفا

الاممبهينةالانسانحقوقلجنةمقرريقول.اخرىناحيةمنلهااللازمالضرورى

حقوقتجتازهاالتىالحاليةألازمةانالوضعهذامنشاكيا'e11عامالمتحدة

تلكيمتلكبانهي!منيعدلمالمعاصرالانسانانهوالحقيقىمصحرها..الانسان

.الخالدةالحبيعيةالحقرق

العقيدةمنْلهالابدأو،المقيدةمنسندمنالانسانلحقوقلابدفأنهوياختصار

فىتماممعدموهو،الاسلاميتررهاكماالحقوقلهذ.يتحققالامرومذاالسند

.المتحدةالاممهيمهاعلان

الفرلقهذهاهم!ن:نانيا

النعممنمجموعةولكنها،تاريخياكسباليستالاسلا3فىالانسانحقوقان

.الانسانخالقمنالمعطاة

الحقوقهذ.لاتستقيماساسيةشروطلهاسموفرالحقرقهذ.ان:ذلكعلىوسنبنى

منطانفةيقررهاالتىالحقوقفىتمامامفتقدة-الشروطهذهاى-!مى.بفيرها

.الظررفمنضرفأىتحتالناس

هى:هذ.ال!ثرو!ط

وظروفه،وقطرر.تكومنهفىبهعلم،بالانسانمحيطتامعلمعلىتقومان1-

المليا،رغاياتهالقريبةوغايات

وتكريمه.وحبهبالانسانالرحمةعلىتقرمأن2-

تحيز.دونالناسبينالمدلمحضعلىتقومان2-

وتنضيلهايثارهمعالاخرىامخلرقاتباالانسانبملاقةتامةاحاطةعلىتقرمان4-

.غيرهعلى

والمخلرقاتالانسانخالقاللهمنمتررةحقوقفىضمانهايمكنالشررطهذه

rye
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قدرهمعلامهماالناسمنطاثفةيقررهاحقوقفىلهالاضمانبالبداهةوهى،جميعا

فانوذهم.اتسعاو

الخطيرةالفرصقمن:ثالثا

هينةاعدنانالمتحدالاممهينةنضرةوبين،الانسانلحقوقالاسلامنضرةبين

-:تماماازالتهعلىحرصولكنهالدينىالاساسمنفقطيخللمالمتحدةالامم

باللون،التمييزشأنؤلكفىشأنهمنكوراعنصراالثانيةالمادةفىجعلهقدفهو1-

الخ....الجنسأرالعنصرأو

مسالةوهذه..الدينتغييرحريةعلىفصعشرةالثامنةايادةفىوهو2-

الاسلامية.االثمريعةقواعداهممعهكذااطلاقهافىلاتستقيم

الدينمنقيداىدرنالتونجحهتعلىنضالاعلاتمنالسادسةالمادة!فى3-

.للاسلامالصارخةالمنأقضةتاسىوهنا

وناجوحرمة،المسلمبغيراخسمةازواجبحرمةيقطعالإسلامأنايعروفمنإذ

هوحيثمنالإنسانبقضيةلايتعؤ!هذافىوالمرجع،كتابيةأوالمسلمةبغيراخسلم

والتييجيزهاالتىللعقودشررطأيضعأننضاامأ!احهتمن.\نهذلك،إنسان

مماالعقردمنغيرهأو،الر!اجعقدفىسوا.،الناسبينالتعاملفىلايجيزها

ثينا،الإنسانباتضيةالتذو"لايضر،عليهيقومالذىالنصامصبيمةعلىفيهيحرص

.واستقرارهأمنهلههـلكفلنصامهلهيحفظوإنما

تنظيمفيأساساْبالدينلايعترفالمتحدةالاممهينةإع!نأنإلىالفرقيرجعإنما

القضيةمنابتداءهـس!تبعده،الدينحقيصادرنهو!الدنياالحياةهذهأمورمنأمر

عليه.يقرمالذىالعلمانيةلمفيوموفقأ،

نأالمعقرلمنليسأخرىبعبارةأو،الدينإلىذلكيضباأناخمقولمنوليس

بدايةمنالدنياشمْونتوجيهفيالدينحقيقررالذي،الاسلاميالدينإلىالتزيصلب

لأمر.ا

الونجات.تعددوحق،الصلاتاوحقبالنفقةتت!إتأخرىأمورالفرقهذاعلىهـستفرع

اياممهينةوإعلان،الإسلاصيةالشرلعةبينللإلتقا.فيهالامجالأموروهى،واخيراث
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"،يعترف،اصتحدةالأممهينةإعلانأنالىأساسأترجع-قلناكما-لأنها،اختحدة

خاصة،فلسانةنوإعلانفهو،ايجابأأوسلبأالأمورهذهتنطيمفيبدورللدين

فىمعينحقلهميكونأنالآخرينعلىيصادرأنحاتهمنفليس،خاصةوعقيدة

الدين.هذايشريعةفيهالتزمون4معينودينمعينةمحتيدة
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المظيمالقرانتفسيرا-

والنهايةالداية2-

المراجع؟هم

الدمشقيكئيرلابن

كثيرلابن

ذهبمنأخبارفيالذهبشنرات3-

الأخبارعيون

الكامنةالدرر

الفهرست

هذهبي

قتيبةلابن

حجرلانجا

النديملابن

-8

I%

13

r\

16

17

للبغداد-يأا!قمنالنرق

خلكانلابن)كاعيانوفيات

حزملابنوالنحلوالأهوا.اخللفيالفصل

()جزمان!تزأدمالهجريالرابعالقرنفيالإسلاميةالحضار-

أرنولدتوماسالإسلامإلىالدعوة-

أمينأحمدوظهر.وضحا.الإسلامفجر-

الجزريالأئيرابنالأصولجامع-

الإسلاميالتفكيرفيالإلهيالجانب-

الطالعلسمردايطالعسعود-

العربتالش-

رتنطيمهاتاهـمخهاالإسماعيلية-

البهيد/محمد

الإبياريالهاديعبد

حتنفيليب

كاملمحمدد/
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الجاهليالعصر18-

الظنوقكشف-\9

الإسديةالمدنية02-

الأدباءمعجم21-

المقدمة22-

الكديةالمذاهبنشأة23-

الإسلاميةالفرقتا!243-

الممارف25-

1Y-لنحرمةارحالمداا

ضيفشوقيللدكتور

خليتللحاجي

عاشورالفتاحعبدسعيدد/

الحمويياقت

خلدونابن

فرغلهاشميحيىللدكتور

الفرابيمصطفىعلىللدجمتور

قتيبهلابن

ضيفشوقيللدكتور
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السابعالفصلهوامش

.الكتابهذافيالشريعةمقاصدمبحثالىارجعا-

للسيرطي.الصفيرالجامعانضر2-

.146صسفبِلابيالخراجكتابانطر3-

الافجليتيالبظباعكيفلترىكاستربردجْعمدةهاردحأتوماسروايةاترأ4-

منونتها.منويتخنفثعنهااعىليحصلالاسواقاحدفيونجته

قبلاخعاهدينمنغيرهممعيجيزهالاوهو،المسلمينبينالحربيجيز"،فهو3-

والنساءالشيوخمحاربةفيهايجيزلاوهو،خاصةلشرو!وفتابياالاعلان

الخ...والاصنال
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أ!!!ثا!

إ!!ط!!

)1(
والثقافيالفكريالغزوحقيقةفيتحمهيد

الدكتورللأستاذ

فرغلحسنثعاشميحيى
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الثقافي:الفزوحقيقة

المتنافسةوالجماعاتوالشعوبالدولبينالعلاقاتبدهياتمنبديهيةالثقافيالفزو

المتصارعة.بله

بديلأيكونأوالعسكريأو،الاستعماريللفونمقدمةيكونالأحيانغابىفيوهر

عنه.

انتقالبعد،الإسلاميالفتحفيالترسعمنذالئقافيللفونتعرضتالإسلاميةوالأمة

ها4جاكماالكنيسةمنالفزووجاه،الأعلىالرفيقإلىوس!!عليهاللهصلىالرمول

اليونانية.النلسنةمنثم،الشعوبيةواليهودية،ومقْاخجوسية

الإسلاميللصجتمعاليونانبةالنلسفةأحدثتهالذيالثتافيالفزوأناعتقارناوفي

اللهصلىالرسولصنعهاكماالإسلامية.الأمةثقافةفيالفليررثديدخطيرأكان

وسلم.اعيه

كما-وقوقهاعنفوافهاحالفيوهيالأمةإلىجاهإذاالثقافيالغزوأنصكولا

أقلأثرأيحدث-الأولىالثلائةالقرونأوالأولالصدرفيالإسلاميةالأمةلهتعرضت

حالهيكماوالضياعوالتدهوررالضعفالتنكثحالفيوهيصاجاإزامصاخصرأ

.الومالإسلاميةالامة

بالنسبةيكرس!ماأضعفحالفيونحنماليهِإليناياليالثتافيالفزوكان!إذا

يأتيناالفزوهذاأنفيهثتلاالذحَ!الأمرفإن...الأولىالقررنفيالإسلاميةللأمة

..الأولىالقررنفيإليناجا.عندمالحالتهبالنسبةيكونماأقورَحالفيوهواليإم

والتقاليدراخثافهة،واخناظرة،الكتابقناةمنيمرحينذاكالثقافيالفزوكانلقد

...التغيربصيمْة

والتليفزيون.الإذاعةخلال-تأيضاْيأتيناثمكة.التذخلالمنيأتينااليوملكنه

،والإعلاناتالصفاعيوالاتمروالنيديو،،مسرحوارال!ينما

والسياسي.،الإتتصاديالأمةبنا.فيخطيرةثغراتخلالمنتتيناهرثم

.اخقامهذافيأمبابهابيانأواستقصانهاإلىبناحاجةلا:والأخلاقي،الدميوا
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،والعلماءالعسكريون:فيهايعمل،مدروسةمخصصاتوفقيتحركذلكمعوهو

لدينادرجال!اخخابراتورجال،والإعلاميون.واخنطرون،لاقتصاديونوا!والساسة

حضارةفيالنحوهذاعلىيبلفهالمالخصا!شديدةقوةيمثلاليومالثقافيالفزوإن

سابقة.

يرضونإنكارها-يتعمدونأو-الاستثنانيةةالخصوراهذهيدركرنلاوالذين

ومعنرماْ.،جسديأالإبادةلخطرأنفسهم

ثقافي؟تبادلأمغزو

مهت...كذلكيكر-نأنيثبأوالبديهياتمنبديهيةوهرهتررتماأنالعجب!من

..ينكررنهالكاتبإنبعضنجدأنوالريبللدهمثةالمثيرالعجب

لخصرتتعرضقدمعينلشعبالثقافيةالخصوصيةأن)أصحيحأحدهميت!الى

...أخرقثقافاتمنأتيةخارجيةعواملمنهالتننذأبوابهاانفتحتهيإذاالانهيار

هذايكونوماذاالثقافاتْلقاءاسمهشينأالدنياعرفتخاالصنهذاصدقلوإنه

؟)1(000(وعطا.أخذأالثقافاتبينالتبادلبهيحدث،وتا-!رأتأنيريكنلمإنالتاها

لهميمهدون...الجي!ضيسبقونالذينالفزاةبطلالْعأشبهاخنكربتهؤ"،.إن

!إامزيفباولأمنوإمثعارهاوتنرسمها،الضحيةبتخدب.الضرب

التساأْإلىْيدع!الذينافسهوهه!اثتافياتبادالاْالفزوي!مىصاحبناإن

يحشع)ماذايقر-لإذالناسعتولفيالتحجريسميهمايجدعندما.الثقافي

إلىمضصرأنه؟يتغيرأنلابدماأف!ارهممنيفميرواأنالناسيريدمن

)2(000(بالديناميتليدكهاوراًالجدرانالتساأ

الفونمقولاتمنهرأم.الجدرانورا.التسنلهذاالثقافيالتبادلمنفهل

عنه5تحد:الذيالدكووالهدم

بليلاعقدتالنحوتينمركزعرضالمجلأتإحدقنشرتهاوثيقةفيجا.ولقد

أحدعبرلحاتينمنندوةوفي.الإسلاميةالصحوةمضاهربعض!ظقثة

الأغلبيةفيلكليرالرنيسيةاخرتكزاتأحد)إن:بقرلهقرمهنواياعأاخزتمرين

الإتجاهاتهذهمنياتنض!%التيالأساسيةاخرتكزاتضربموالصامتة
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فيللتطبيقصالحةثابتةنصوصأهناكبأنقرلهماخرتكزات0هذهواْهم،الدينية

تتفيرمتفيرةأنهاوبيناالنصوصهذهعلىالضو،ألقينافإذا،ومكانزمانكل

)3(.(كبيرةخطوةخطوناقدسنكون،والمكانالزمانباختلاف

؟تبادلأمهذاغزو

منط!%منالتراثمعيتعاملعندماالكبرىومؤامرتهالفزوهذامدىانظرثم

أحدهم:فيقولالعصر

حذفأ:تعديلهاأرشعبإطارهافييعيشالتيالثقافةقبرلماقياسكان)إذا

كانإذا..إلخ..وأعلمأتس!الشعبهذاتجعللأنصلاحيتهاهو!إضافة،

يصبحإذمبارئ.منأسلافنامننأخذهماعلىمنصبقأالأمركانكذلكذلك

بمضموناتالمبادكألتلكامفرغةالمجردةالصورنملاأنأنفسنانحوراجبنا

)4(000(جديذة

إلىأرأيت.محتواهوتزييف،مضمونهمنبافرافالتراثمعالتعامليتمهكذا

اعىالمحافظةمع،الثقافةمضموناملكإزهاقمنالفزوهذابهيتصفما

؟الفلاف

؟تبادلأمهذاغزو

يفسحهسنالتفريبرعاةفيهنجدالذحَ!قتالفيأنهالعجبأعجبخنإنه

وينكرون-وجورهبعدمالتصاهرطرية!عن-الفربي،الثقافيللفزوالصريه!

غونمنبعضهيصرخنفسهالفربنجدنانسهالوقتهذافي...،المقاومةعلينا

ثقافيأ.غزوا..بعضه

جاكالفرنسيْالثقافةوزيرقاطع8191عامففي...ذلكعلىمثالأوإليك

الفرنسية،درفيلْمدينةْفيسنرلأيقامالذيالامريكيالنيلممهرجانلانجحْ

في-)!إ(الثاكالعالمدوليدعوالوزيرنفسكان،التاليالعاموفي...

فيفرنساإلىتنضمأنإلى-نيومكسيكرمدينةفياختحدةالأممعقدتهمؤتمر

الاصلنطي(.عبرالقادمةالثقافية)الإمبرياليةعليهأ!لقماضد(صليبيةإحروب
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إنه:بقولهيصرخفرنساتليفزيونفيالثالثةالتناةرنيسكان8191عاموفي

قناته.فيبالعرضأمريكامنتاسيالتيالمسمومةالمرنيةللزبالةيسمحلن

الخصرهذالتدارسالسوربرنجامعةفيثتافيةنحوةعقدت8391عاموفي

الأمريكيالتلينزيونيالمسلسلعلىالفرنمحيينالمثقفينمنعدرهجومإبان

.(آهالثقافيةللإمبرياليةمجسمأنموذجأباعتبارهدالاسْ+الشهير

.....صحوهمهكذايمارسون

هذاْتبادلبقولهملتخديرناالفونطلاثعفتأتيفحنأفا

طوالأسنينظلتالتيالخحيرةالمعركةعنهتعبرالذيذلكنقافيأغونأوأليس

بأحمدالإستعماريةالأمريكيةالموامراتأطاحتحتىاليونسكوأروقةفي

للمنصمةعامأمديرأظلرالذي،ديانةالمسلمجنسيةالشفاليامبوْمختار

عامأ؟عشرثلاثة

رأىالتيبالطريقةاخنضةيوجهكانلأنهإلالىلا.الموامراتمككبهأطاحت

فيهاالمشتركةواللدلالثعوبأغلبيةمصالح-الديمرقراطيبالأسلوب-فيها

تفرضأنالفربيةالدولاعتادتلقد:)الرجليقولالفرب.ةلسيص!إحسابلون

الرحيدةالصالحةباعتبارهاثتافتهاشفرضوأنالرحيد.الصانبباعتبارهرأيها

ليستابعأتكونأنتعحولافهيرحضارات....ثقافاتمنعداهاماأما..

...(.جاهزأمعلبأواستيراره،الفربيالنمرذجامتلهامسوىأمامه

ذلك:معةأأعىحافظْصلاحالصحفيْالأستازيت-ل

ومازالتلقرونعملتالتي...الكبرىللدولحالبأيمريحأيكنلمزلك)إن

وأنقافةأوفكريبقىلكيلاالفقيرةالصفيرةالشعوبالثقافيةالذاتيةلتمسح

)6(.عندها(لاإالقوميبالكبريا.ثمعور

؟.....هذاناتافيتبادل

برنامجهافيجا.فقدأ!بعد.،امبومختارممالي!نسكوحالمني!تومهما

اصلعنااوقد-الثعوبوحقوقالحوليوالتفاهمالسلامعنالثاكالرنيسي

امستضمفة.للشموبالفكريالغوناصشراتيجيةمنجزمأيعتبرما-عليه
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فيالتربيةمننوعببث-بإلحاح-التربريةاخزسساتيويمالبرنام!إن

.الحربهيةكراإلىوتتزع،للسلامتكرس:والتعليمالتربيةمراحلجميع

تنفيذهافيوالمثاركة.التوصيةلهذ.الاستجابةأنفيهمثتلاالذيرالأمر

،الكبرىالدولنفوذتحترازحةتزاللاالتيالثعوبعلىشديدأخصرأيمثل

والثاتافي.والإقتصاريالياسيالمستوىعلىالحقوقمسلوبةتزالولا

...رترابهاأرضهاعلىالمصيرتقريرحقبعدتنللمالتيتلكوبخاصة

مصلحتهمنالذيالعدوخصةشننيذفياخثاركةتعنىاقوصيةهذ.مثلإن

الأمممصيرعلىالثقيلبض!جثمأنوبعدنهب،ماونهبسنبمامنبأنبعد

هناومنايامم،هذ.مقاومةعلىمبرمأقضاهيقضيلم!مصلحتهمن:اخغلوبة

الأبد.إلىاصتسلامهاليضمن،هذ.اللامبخصةصثاعرهاإلىيتسلل

قطبقأنفالواجب-بحقكذلكوهو-جعيعأالثعوبأمنيةالسلامكانوإذا

إلىتصدرولااالغالبةالموببين-أولأ-هذ.التربويةالسلامخصة

كاملة؟حقوقهاعلىحصولهابعدإلااحفلربةالعرب

)رإنالشرطفعليقدم.إزللسلامالإصلامياملْهوميمثلالترتيبهذاولمل

فيهالدخرليمنيالسلموالجنوح.،اللهعلىوشوكللهافاجنحئسلمجنحوا

والتفلغلالدعايةبرامجوضعمجردلا،الحقوقورداصضالم.برفع.بالفعل

منطرسلدررأمامهامايزالاقيالشعوبإلىبخبث!تصديرها،الثقافي

والإنكسار.الذلثوبج!دماعنشنفضحتىالجياد

ولمل،والدينوالعدلالخلهتمعمتمارضالصوية.خبيثالبرنام!تهذامثلإن

الصلمينالرصولشربيةفيهؤلا.لأمئالباخرصادواقفةكانتالإملامتعاليم

ميتةماتبفزوننسهيحدثولملمءيفزمنوسلمعليهاللهصلىقرلهفي

جاهلية

الحووبمثعارنفسهالليرنسكورضعواالذينهمهؤلاهالفزومماصرةإن

قبل-من-ال!ثعارهذااستقروقد.كذلكوالسلامالرجالعقولفيشنثأ

منصقفي-بدفلاوعيه!والسياسيةوالنفسيةالإجتماعيةالعلومفيكمبدأ

ولكن.المنفلحضةفيأبَ،العقولفيالحربفكرةتدميرمن-الثقافيالغزو

rrv
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هيأنهاباعتبارالخصوص!جهعلىاصقهورةالثموبأبنا.عقولفي..

والجهاد.المقاومةإلىلخروفهاتدفعهاالتيالشعوب

اليونسكوطريقعنالثقافيالغزويكونهكذا

...عميلأومعتو.غيرلاينكرهاحضاريةدوليةحقيقةهناالثقافيالفزوإن

سلامإلىبدعوتهاالثقافيالفونهذا-تزالولا-معناإصانيلمارستولقد

مقتول..مزيف

9791مارسفيواشنحنفيالمرقعةالسلاممعاهدةمن)3(اللحقفي.جالتد

طرفكلهـسمتنع،والتسامحاختبادلالتفاهمتشجيععلىالطرفان)يعملأنه

الآخر(.للصرفالمعاويةالدعايةعن

والقرأنذاكبنصهمالفزاةيفعلماذالكن،النصهذامنالكثيرونتخوفلقد

والذيناليهودأمنواللذينعداوالناصأثدلتجدنبيتكلفييتلى

أشركوا-.

النظروجهةمنهولساناكلوعلىقلب.كلفيبوجود.هناالقرآنإن

المعركةإلىللاستدعا.جاهزةلتكونالثقافيةالجبهةتقرسةعلىيعملالإسلامية

الثقافي.الفزومنطقحالكلعلىلكنهوقت.أيفي

لإحيا.كريمةسخيةنجدهامعنامبادراتهاأخرفياليونسكوإلىرجعنافإذا

لإصكندريةةامكتبة

يقول-كماالثقافةبعاخيةالمؤمنينأشدمنوهو-الكتابأحديقولهماواسمع

وأرالرامصر،إلىالفزاةحملهاأجنبيةثقافةمنالقديمةالمكتبةهذ.تمئلهعما

منوجدتوحيثعسكريأ!عليهااستولواكماثقافيأعليهاالإستيلا.بها

الذينوالأربا.العلما.أسما.تصالع)أنتيقول.عنيفةمقاومةالقدما.المصريين

أسماهإلاتجدتكادفلاوالبيزنطيينوالرومانالبطالمةإسكندريةفيظهرو)

بل.قريطوثيواوكاليماخوسوأفلرطين،وأرشميدس،إقليدس:أمثالمنيونانية

والكاتب،فيلونوالفيلسوفايوسيفوسالمورخ:أمثالاليهورمنفيهاتجدإنك

المؤرخإلامنهمنعرفلاالذينالمصريينمنتجدمماأكئر،أرسطوصاليهودي
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(...مانيتون

الثقافيالفونبينفيماأثرهاتحققكيفالحستطرقةإلأوانيعمليةإلىانطرثم

سابقأ-ائذكور-اليهرديأرسطوس))ستفلكيفتعرفعندماوالمسكري

المكتبةأمين-ديمتريوسمنفطلب.الثقافةمجالفيحتقهالذينجاحه

لدىيتوسهأن-اخيلادقبلالثاكالقرنأوانلفيأنشنتاقياخذكور-

البصائة،سجونفياصعتقليناليهردالمنفيينمراحيطلقحتىالأولبطليموس

لأرسطوصفتحقق،ألفمانةيبلفوناخؤرخينبعضشقديرحسبوكانوا

عرملواالمصريينأنعلمناإلىيصللم)ونحنال!ثاعركاتبنايقولثمأراد(ما

البطامةحكمخلالبلادهمفيالبالفةالحفاوةهذ.بمثلنقافتهمعوملتأو

)7(0والبيزنصيين(

...هكذا

حسينطهحلمعناليومبعئهافصليمكنلاالتيالإصكندريةمكتبةهيوتلك

خطووهيالمترصط،الأبيضالبحرحوضإلىالانتابإلىمصرتوجيهفي

...طريقفي

ا!ايامهذهكابوسهااع!صحاناالتيالتديمة!ا"!سكندريةمكتبةهيتلك

...الونسكومنكريمودعمبتحريض

......الثقافيالفزوفيالعافياليريسكودورهووهذا

القرأنبتحفيظتعنيالتيالكتاتيببعثببرنامجاليونسكوعليناتكرمتفهلا

؟؟الإسكندريةمكتبةمعفعلتكماالكريم

الثاتافيالفزومنطقفيهووالسر،طبعا"لا

الفزاةصناعةبكيفيةعالميةنقافيةشهادةإلىالقارئعزيزبَاستمعثم

بلادهم؟إلىيعودونعندمايستخدمونوكيفهؤلاهالثتافيين

المنبونونكتابمقدمةفيسارتربولجانالشهيرالفرنسيالفيلسوفيقرل

)8!.الأرضفي

افريقيامنوالسادةوالأنريا.الأثرافوأبنا.القبانلرؤسا.أبنا.نحضرإكنا

?rr
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ملابسهم،فتتغير.واسشردامرباريسلندنفيأيامبضعةبهمونطرف.رأسيا

الستراتهـمرتدون،الجديدةالإجتماعيةالملاقاتأنماطبعضهـسلتقطون

نونجركنا،عرباتنارركو*رقصنا،واْساليبلفتناويتعلتون،والسراويل

منجديدةوطرزاجديدأثاثعلى،الحياةأسلوبونلقنهمأوربا،منبعضهم

أددبيْ"وغذا،أددبيواستهلاك،ال!ينة

ثمأوربا،إلىبلادهمتحرملفيوالرغبةأوربا،قلربهمأعماقفينضعكنا

الذيالثقبمتلتماما.بالحرفنقولهمايرددونحيث،بلادهمإلىنرسلهم

كناوحينما،أفواههممنتخرجأصواتناهذ.!الحوضفيالماءمنهيتدفق

نسمعكنانتحدثكناوحينما،أيضأتصمتهذ.اللاحواضثقربكانتنصمت

نأواثقينوكناصنمناها!التيالحلرقمنلأصواتناوأمينأصادقأانعكاسأ

ليم!،أفواههمفيوضعناماغيريقولرنهاواحدةكلمةيملكونلاالمفكرينهؤلاء

.(موا!نيهممنالكلامحقسلبواإنهمبل،فحسبهذا

تحدثالتيالثقوبمنحوضثقبرهر،موسىسلامةيقرلماذاانضرثم

علىتقوملأنها،سخافةالرقيةالرابصةكانتإذا)يقولإنهسارتر،عنها

.)1((وقاحةالدينيةالرابصةفإن،كاذبأصل

الذينالأحواضنقوبيدعىالفزر،لهذاامسمومةالثمرةإلىوصلناهكذا

سارتر.عنهمتحدث

وخداعه:بزيفهرتتسربلونالثقافيالتبادلعنتتحدئرنالذينأيهافيا

؟...فكريانانتاح؟للرأيمماتبادل6هذاثقافيتبادل

ر؟جبانوغزو،ثاتافيتسللهوأم

المصموم؟الأعداه

!rrrrrrrarr

حوضمنثاتافيخر

:إجمالاًونتانجه،ووسانلهالثاقافيالغزوميادين

يزيدأو،منهاينقصأوليزيفها،المقيدةإلىيترجهماأرلالثقافيالفونيتوجه
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...تركيبهايعيدأو،يبدلهاأو،عليها

والوضعية،،كالماركسيةالماديةالفلسفاتمنمجموعةطريقعنذلكيحدثوقد

العقيدةهدمعلىتعملالتيالمذاهبمنوغيرها...،والبراجماتية،الرضعيةوالمنطقية

.التبشيرْطريقْعنيحدثأر.)01(الإلحادونشر

يضيفأو،تأثيرهامنيقللأوشأنهامنيهونأوليسخفها:العبادةإلىيتوجهثم

.)11(مبتدعةعباداتوبينبينهايسابأو،إليها

بعضها،ليلفيأو.الإلهيغذانهامصدرعنليقطعها:القيممنظومةإلىيتوجهثم

ترتيبويعيدجديدأ،محتوكلمابعضهافيويزرع،محترا.منبعضها،ينرغ

أورساتها)12(.

والسياسةوالإقتصادوالتشريعالحكمنظامفيوالتقاليد،النظمإلىيتوجهثم

غربية.جديدةأنظمةمنهبدلأريزرع،الدينيمصدر.عنكلهذلكيفصلإحيثواللاسر.

...لأدبواالننوحرية،الشيوعيةوالإشتراكية،الربرمةوالرأسمالية،العرقيةالقوميةفي

.`(s)إلض

وأ،جميعأوتخدمهالفزرلهذاتنطرالتي،بالعلمانيةكلهْالفونلهذايتوسلوهو

ليدخلالثمب،ثتافةفيالمناعةجهازتضربالتيبالعلمانية:أدقأخرىبعبارة

كماأر،الذبابيدخلكماأوالجراد،يدخلكمايدخلون،وصربحدبكلمنالفزاة

ستسلمة.أومريضةأصبحتفالفريسة!سيان...الذنابتدخل

:محايدةعنهاْيقولونمصواع،حديثةبأدواتكلهذاك!و.فيأيضأيترسلرهو

والنيديو،الصوتيةالكاسيتوشرانص،رالتليفزيونوالإذاعة،الصحففيالإعلأم،في

اخفقة،االحديديةالأبوابخلالمنتنفذإذ:والسدردالحدودتقتحمالتيلكك...

تتساقطكضالرقبا.،أفظارتحتمنوقمر،الثاهقةالصلبةالأسرارفوقمنوقتسلق

الفزو؟هذاإليهايتوصلالتيالنتيجةهيفماوأخيرأالكهربا..مرجاتمع

وث!خصية،الفردشحْصية.،.هـمدمرهاالثخصيةيقتحم:حاسمةبعبارةإنه

المجتمع.

دعاةإليهااي!جأالتيالو!نلمنوسيلةكرنهمعفهو...الفر!هذاأثريضهررهنا

rO

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اقتحامإنه:العامأثرهلهعامبوجهفهوخاص.بوجهالإصلامعلىال!قضاءالإلحاد

الفازية!الثتافةلحسابالثخصيةهذهتفييريستهدفاقتحاموهو:للشخصية

ديةعبه،كاملضياعوإما!عبوديةإما:التفييرهذاعنهايسنرالتيوالنتيجة

نسخةإلىالقديمالنموذجينقلبأنهوالمستحيلوالثئعام!بوجهالثقافيالنموذج

صحات.مستقلجديدنموذجإلىينقلبأنأوالجديد،النموذجمن

وثانيا،زيدأبكريكونأنيستحيلفنرلأازيدأليكونبكرتفييربمحاولتكأشبهذلك

حكمفيلتصبحبكرشخصيةقتمزقأنرإمازيد!يدفيألعوبةبكريصبحأنإما

.الضياع

المجتمعشأنفياليوتت.ص.الإنجليزيالمفكريقولكمايصبحهناايامرإن

البدايةشبدأأنعليكيكونرعندنذثقافتنا.كلفستذهبالمسيحيةزهبتإذاالأوربي

ينموحتىتنتضرأنيجبجاهزةجديدةثقافةتلبسأنتستصيعولنجديد،مناخؤلمة

نأيجب،الجديدةسترتكمنهستصنعالذيالصرفليعح!!.ليفنو.الف!العثب

ولانحنلا،الجديدةالثقافةلنرىإذننعيثىولن،الهمجيةمنكثيرةبقروننمر

.)11(مناواحدبهاسعدلماعثاولوأحفادنا.

نستسلمأنحيننذوعليناثقافتناكلفستذهبأسلامناذهبإذا:نقولوفحن

ترابا.كنتياليتنيالكافريقولعننذ،عالضياينضلهاالتي.لنمبردية
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العلمانلة

الدكتورللأستاذ

فرغلحسنهاشميحيى
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المدخل

العلمانية:مفهوم

فهمهافيالبعضينحرفوقد.العالأإلىصحيحةغيرنسبةالعينبفتحالعمانيةا

العالمإلىبنسبتهاالعلمانيةمفهومدلانزلكمعنور.خصأرهو.العلمإلىنسبةبجعلها

الدنيابالحياةيتعلقماإلىا.لاهتمامتوجيهيمنيالدنيا.الحياةهذ.عالمإلىأي

اصشبعادمجردإماتعنى:وأرقأشملوبعبارة.الآخرةبالحياةالاهتعاموإسقاط

رالأخلاقرالع!والاقتصادالياصةفيالدنياالحياةشنونتوجيهمنالدين

)صفهومهروهذا-العبادساعةفيالمحصورالرجداندانرةلهيتركبأنواقربية،

الرأسمالية-الديمقراخيةضعارترفعالتي!البلارالفربيةأوربافيالاند

الاهتمامعنيخدرهاللثعوبأفيونأواعتبارهبالكنيةالديرإسقا!تعنىأنهاوإما

الحاكمةالصبقةتن!جهامصصنعةأيديولوجيةاعتبار.أو،بمدهاحياةلاالتيبحياتها

التيوالبلادالثرقيةأوربافيالساندامفهومهووهذا،الخاصةالاقتصاديةخصالحها

إالها.تدعوأواالثميرعيةشعارشرفع

صنالدبتقنفىالإسقاطبمفه!-مأوالإستبعادبمفهرمالملمانيةكانترناهذا

التيوالدعاوىالطررفبحبفإنهااالدنياالحياةشنونترجيهفيالفسيرمجال

الخلصفياخخصْينعذرهروهذا.اكْثببهذاليقرمالع!!تستدعيضلهافينثأت

العلم.ومنهوم،العلمانيةمفهرمبيز

للعلمانية:الترويجأساليب

:الإدعاصاتمنبمجموعةالإصلاميةالبلادفيلهايروجونالملمانيةسماصرةإن

أوربا.فيالتقدمسرأنها:الأولى

أيَوأنهأتسأ،مرفوضةقضيةالدنياْالحياةاالحاكمالإسلامْأن:الثانية

التطبيق.فيفئأأثبت-الحاكمالإصلام

.الإسلاممعتتعارضلا-العلمانيةأي-أنها:الثالثة
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الذيوالخراب.الحتميالفلْ.علىالحلا!منصتارأيفرضونذلكبعدهمثم

الوجهيليفيماوصنكثفترفضهاالتيالإملاميةالثعوبعلىالعلمانيةهذ.تجر.

.ت01الادعاالهذ.القبيح

لأولاءعادلإا

هيالعلمانيةأنإدعاء

أوربافيالتقدمسر

نأنبينذلكوفيأ!ربا،فيالعلمانيةنشأةجهةمنالدعواىهذ.نناقشونحن

الإسلامية.البلادفيلهاوجودلاأوربافيظهورهاإلىأدتالتيوالأسبابالدوافع

.البلارهذ.فيلهامجالفلاهناومن

العلمانيةنشأة

العلممجالفيالتوجيهمنالدبتيستبعدكاتجا.الفربفيالعلمانيةشث!أت

بدلاأنها!اوربيةالنهضةرجالبمضرأىعندماوزلكوالاقتصاد،را!اخلاشوالسياسة

النهضة.مموقاتمنللتخصاالكنيسةعلىالثورةمن

علميةنضريةأوادمياكتثمافأيضدحانلأتقفالكنيسةكانت:العلممجالففي

بالنسبةحدثكما.قرونمدىعلىاخوروثةوتعاليمهاالكنيسةمقرراتمعتتفقلا

م(،11-343إV)2كوبرنيكوسعتهاكشفاقيالضى،حولالأرضدورانلنضرية

ومركزيتهاالأرضبثباتتقضيكانتالتيبصليموسلنضريةقمامأمناقضةو!انت

عثرخمسةحدواصسيحيينالكنيةعقلعلىصيصرةضنتوالتيللشمسبالنبة
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طويلة.مد-بحثهنشرفيترددنضريتهإلىكوبرنيكوستوصلوعن!دماتقريبأ،قرناْ

هل،طررملةلمدةترددت)إنني:الثالثبولىالباباإلىكتابهفيكربرنيكوسيقول

دأبواالذينفيثاغورثأتباعحنوأحنوأوالأرضحركةعلىللبرهنةكتبتهماأنشر

هذافيتأملتوعندمااشفوسأ!أصدقاشهملأقاربهمالفلسفيةبأسرارهمالإفضا.على

لكونأتوقعهأنلييحقالذيالإزدرا،بسببجانبأالعملهذاأضعكدتكثيرأ

)15(.؟(العتليقبلهمانتيضوعلىجديدةنظريتي

عارضهابل،الكنيسة!رجالالجاممةوطلبةالعامةمنكلالنظريةعارضوقد

أنفسهم.الدينرجالمنالبابرلةالكنيسيةعلىالثانرون

رأصأكلهاالفلكعلوميقلبأنالأحمقذلك).جريدكوبرنيكوسعنلوثرمارتنيقول

التيهيالأرضوليسننسهاالشسىأن)صقدصالكتابيقرركماولكنعقباعلى

.)16(...!تقفبأنيوضعأمرها

باخزمررمستشهدأثابتةالأرف!أن:الدينيالإصلاحقادةكبارمنكفنجونرأكد

وضعاعريجرؤالذيالتذمن!باحتقاررسالىسمزعزعلاالمسكرنةثبتتالتوكذ39

؟(.التدسالروحسلطانفوقكوبرنيكرسسلصة

تدورلاوأنهاامركزهيالشس!بأنالقانلالإقتراح)أنالكاثرليكيةالكنيسةرقررت

خولعلىيناقضلأنهوهرصتة،اللاهوتعلمفيوزيفوسخفحصقةالأرضحول

فيوليستالمشسىحولقنورالأرضبأنالقولرأما.اصقدسالكتابفيماجا.الخص

العقيدة-الأقلعلى-يعارف!اللاهوتيةالناحيةومن،فلسفيأوزانففسخيفاخركز

(.الحقيقية

جعيعوأدي!تاخحرمةالكتبقاسْمةفيكوبرنيكوصكتابوخع1616عاموفي

.الأرضحركةترْلدالتيالكتابات

غيرالانضاءبأنالقرسلاعيهازادوالتياستاذ.لآرا.اعتناقهعلىبررنروحوكم

هناكوأنمثابهةمجموعاتعدةمنراحدةسرىليستوكواكبهاالثمسوأنمحود

عنها.تمتازاقةعامخئوتاتتضممسكونةأخرىعوالملوجوداحتمالأ

.0016فبرايرفيعمودإلىمربوطأ!أحرقوأدينالتفتيثىمحك!مةأمامبثنوحركم
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أماممتلإذ..ذلكمنأخفجاليليوفكانالإيطاليالنلكيبالعالمنزلالذيالحكمأما

علىيجثوأنعلىوأجبرتهوالتمذيببالقتلفهددته1632!عامفيالتفتيشمحكمة

أيامبتيةبالسجنعليهوحكمكربرنيكوس،ونطرياتمعتقداتهجميعهـمدحضركبتيه

حياته.

إلىوصلبلوالعامةالدينيالإصلاحوقادةالكنيسةمعارضةعلىالأمريتتصرولم

فكرةدحضبيكونفرنسيسوهو(يقال)كماالتجريبياحنهبممؤسسيأحدحاولأن

الشسى.حولالأرضلوران

أخرينعلماءوبمجهوداتطرللةفترةبعدإلانفسهاكربرنيكوسنظريةتفرضولم

منهرما)فكانوانيوتنواسحاقوجاليليو،ركبلرا،ونيكوبراهيبرونو،أمثالمن

الفلكيالعالميقولاثانريةعيوبمنفيهااكانموحذفوا..(الجدللا-التيالبراهين

الحقيقيينالرجاللمثاهيرأسماءثلاثةاختيارمنيلمجرإلوتروستاتونهارلانايبرز

هؤلاءأعض!!اختيارإلىطلبولر،ودارون،ونيوتنكوبرنيكرسلقلتالعلمتاريخفي

ماكانبدونهاالتيالحديثالفلكعلمأسسوضعالذيهودانهنيكوصكوبرهولكان

)17(!الجاذبيةعنقانونهيبنيأنلنيرتن

وارسر-فياجتمعحيث.قرونبثلاثةوفاتهبعدماإلى!حرمةأراؤهضلتالتذومع

الكنيسة،إلىالحثدرسار،ذكراهلإحياءالناسمنعطيمحشد-9182مايه

يرفعلمكتابهلأنوذلك،الحفلوفشل.منهمأحديضهرفلمالكينوت،رجالرانتضروا

%(التاريش)8هذامناتسنرخصىبعدإلااخزمنين(علىالحرمةالكتب)قانمةمنبعد

الفلكاعمفيكانذلكم

:أخرىواْنثصةاعومفيكثيرةأممكةوهناك

رالسياصة.،لإقتصادوا،والاْخلن،الجفرافيافي

؟الإسلامأرضمنهذافأينأوربافيالعلمانيةأنبتتالتيالسبخةالأرضهيتمت

إلىالدصةأننترريج!%الذيالأمرالأسبابهذهتنعدمالإصلامأرضفيإنه

عالمإلىتنتميفهيأسباببفيرنتانجإلىرعوةهيالإسلاميةالبلادفيالعلمانية

الحقيقة.عالمإلىلاالخرافة
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نيلثااءلإدعاا

قدالإسلامأنإدعاء

التطبيقفيفشلهثبت

حاكماباعتبارهالإسلامأنزعمهموهيالثانيةالعلمانيةالخرافةلتفنيدنتعرضهنا

التطبيق.فيفشلهنبتقدالحياةلهذ.

زكريا:فوْادالدكتوريتول

هرالإصتبدادكانإذالننل،منصرملةسلسئآإ"!تكنفلمالتاريخيةالتجاربأما)

رالشورىَوالإحسانوالتلم،راخحكهالحاكمبينالعلاتةأساسههِوالصلمالقاعدة

كليتجاهلحاكمأفعاللتبريريفالكلاماْتكونأنتعحولاالريعةمباد!منوغيرها

.(المبادقبهذهصئآماله

يجحوالمأنهمعلىدليلذاتهفي)هو:فيقرلالراشدينءالخةإبعهدالإستث!هادأما

يأ،الشريعةباسميمارسفيهالحكمصلالذيالتاليالتاريخطوالبيستشهحونما

لأصولنكرانأالأمرواقعفيكانقرنأعثرثلائةمنيقربمادامالذيالتصبيقأن

.(عنهارخررجاْالشريعة

فريدةفذةشخصيةالخصاببنعمرأنا"لأفاضلالدعاةهزلاءيعلم)ألاويقول

)خستحيل(.لأملبأتباعهميداعبونافمازا-تتكررولنراحدةمردخهرت

.جهاتعدةمنلنبصلهالهوأمثالسانياهذامزاعمإلىنرجعننحنحالأيةوعلى

+5،،
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المسلمين:حياةفيكنظامالاسلامماقدمه:أولا"

الشهير:الإنجليزيالمفكركارللتوماسيتول)1(

النور.إلىالظلاممنبالإسلامالمرباللهأخرج)لقد

..فقيرةخامدةفنةالاكانتوهل..هامدةوأرضأ،هامدةأمةالعربمنراْحيابه

قوة،والضعفرفعةوالضعة،نباهةوالفموض،شهرةاستحالندالخمولفإذا

الشمالشعاعهوعتدالأرجا،1ضومهوعمالأنحا،،نور.وسعحريتأوالشرارة

العربلدرلةأصبححتىالحادثهذابمدقرنإلاهو!مابالمفرب.رالمثرق،بالجنوب

مديدةودهورأعديدةحقبأالإسلامدراسةوأضرقتالأندلىفيورجلالهند!فيرجل

)91(المعصورنصفعلىوالهدىالحقبنور

الشريمةاتحبيقفيالذهبيةالفترةعنعينيهيفمضزكريافؤادالدكتورإن

نأإلىالنطرهذامنويخلص..أخرىفترفيالتطبيقسوءإلىينضرثم،الإسلامية

.)02(اليومللتطبيقتصلحلاذاتهافيالفكر

..الحقيقةعنالبحثمنطقلاالهرىمنطقوهذا

الأتربالعصركانالراثدين.الخقاعصرأنبهاخسلممنكانإذا:نقولونحن

يتسلكما!انهالعصر،هذاشنرذيةيعنيلاهذافإن،الإسلاميالنصاممثاليةإلى

غيرتولهذا.تتكرر(ولنواحدةمرةصهرت)شخصيةالخصاببنعمرعن،الدمانيا

السبببموضوعيةتؤمنأنثأنهامنالتيالعلميةالنطرةمقياسفيصحيح

الأمرفيوليمى،تحصلأنللنتيجةلابدكانالسببحصلكلماوأنه،والنتيجة

هذامثلإلىيلجأألاالعلمانيبهذاأجدرركانعصر،معجزةأوفرر،خصوصية

العلمي.لمنهجهأخلصلوالقول

بمقولةالبحثبابتففلولاأسبابها،عنلتبحثالظاهرةتسجلالعلميةوالنضرة

تتكرر(.لنواحدةمرة)حصلصَحارثة

إنسانيأعصرأكانولكنهعابرةحادثةمجرديكنلمالإسلاميالنضامأنعلى

الإسلامي.النضامغيرلصهورهاسببيكنولمالواتعأرضعلىعاثمتبشريةرأجيالأ
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السبب-يتوفرحيثأنهوالنتيج!االممببلمنصقاتبعأ-لناتمَولهناالعلميةوالنظرة

الراشدين.الخلفاءعصرلإنسانالمشابهالإنسانيظهر-الإسلاميالنطاموهو

يعترفأنرعليه.التطبيقمجالفيالإسلاميالنظامبظهوراعترفقدفالعلماني

.النظامهذامنالنابعةالأسباباجتمعتكلماالتكراربإمكانية

علىولووعمربكرأبايثمرالذيالنظامبأنالقولليمكنفإنهأمرمنيكنومهما

ذلك.منشينأتثمرلمالتيالأخرىالأنظمةمنأفضللهوالمطلوبةالندرةسبيل

طبيعةبهتقاسمقياسأاتضل-كذلككونهامع-هنااخطلوبةالندرةأوالشنوذإن

الفسار.أوالصلاحمدارجفيإليهتصلماومدىا!انظمة

غ!يرعمر.شخصيةيقدمأن-بالندرة-إليهيصلماأقصىيكونالذيفالنظام

النطامغيروهو،أيضأبالندرة-الإسكندرشخصيةإليهيصلماأقصىيكونالذي

النطامغيروهو.كذلكبالندرة-ستالينشخصيةإليهيصلماأقصىيكونالذي

المخنثجاكسونمايكلشخصية-نعم-:بالنمرة-إليهيصلماأقصىيكونالذي

!إالعطيم

.،نضامه+علىدلالتهلكللكنالمصلوبةالندرةخانةفيجميمأأولثكرخرلمع

.+8

عصرانتيىمنذاختفىالإسملاميالنصامبأنالقرلاخفرضةالمبالفةمنأنهعلى

حسنمناكذفعلواسواءالإسلاميالنضاملمسيرالناقدتذلكيقلمهها،الراشدين

فملواأوالسياسيةالحزبيةمنبدافعذلكفعلواأو.الافضلإلىالدانمرالتصلعالنية

)21(النيةسو،منبدافعذلك

:الإسلامفشلفيالعلمانييندعوىعلىالردفيالحميدعبدالسلطانيقول

:قالحينبالحق)وامبري(البررفسورالعزةربأنصق)لقد

وهو.والمتعصبينالحمقىالجاهلينعملهوالحضار-عدوبأنهالإسلاموصفإن

حتىتستحقلاالحضارةعدوالإسلامأنفكرةإنوأضافالمقلدينالنصارىضيمة

عليهاالجديالرد

351

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والننونالعلومنواحىصتىفيبراعتهمصصالالترونفيئاخسموناأظهرلقد

مضحكأ؟أمرأهذاأليس.التقدممحدوبأنهديننايوصففكيف

أعرفبل.الحتيقةبهذهيمترفمنأول)وامبرفي(يكنولم؟الحقيقةعنتعاميأأو

فيالبروفيسورذلكيثاركون...الإسلاميةالثقافةإلىتعرفواممنالأوربيينمنكثيرأ

..(الرأيهذا

مابعكس.البدعوهوألا:التخفاصنعالذيالحقيقي،الداإلىالسلصانيشيرثم

دانمأ.اديهنؤكدأنعلينايجبماهووهذا.لهيروجونأوالعلمانيونيضئ

فقدالثابتةالأسسأما.البدعبنشئالإملامفيدخلبأنهنعترفأنيجب)يقول

.)23(اخسلمينفيالبصئالنفسيالتغييربعضمؤخرأحدثكماثابتةص!اطعةبتيت

الدكتوريقول،الغربيالإستعمارماقبلإلىالإسلاميالحضاريالإنجازاستمرولقد

الثانيالترنأ!اسهإلىالثقافيالطليففيناشصينأسلافنابقيلقد)فروخعمر

اهتمامعلىيدلالثا!هذاللميلادعرالثامنالقرنأواسهللهجرةخر

الثقافية.افواحيتلكجمعتالتيباموضوعاتالإسلاميالعربياخجموع

غالببنلأحمدواصدفعالحربألاتفيكتاباْالفتر-هذهأواخرفيعندناإن

مفربي.وهوياندلسيا

.السيارةالكراكبالسبعحركاتفيالإتقانفيغايةكتاباثم

الحلبياللهنصربنلصال!الجديدالصبفيكتاباثم

السفصي.عمربنالصالحبنلرمضانالت!فيقيهةوبحوثاكتاباثم

منأصا.بضعةك!ك..التهانويْالفنوناصصلاحاتكثافالجامعالكتابثم

عصرصلمأالناسمننفريسميهالذيالعصرهذامنأمثالهامنوألوفمنات

)33(.0(الإنحطا!ط

+8+

نأوهياخثقفينبعضلهاروجالتيا!دوبةعنالنقابفثخعمرالدكتوروسكشف

خاصة،الثعرفيالوجدانيالأدبفييبرعوالمإزامتأخرةالفترةهذ.فياصمينا

352http://www.al-maktabeh.com



عصرالتبذعاشواوأنبم..أخرىميادينفيالحإتالتذفيايبرعرلمبالتاليىفإنهم

..وانحضاطظلام

مستشهدأويقول،التلذصخالفالراقعوأتامضللمقياسهذاأنريوكد

موسيقياأومبدعأكبيرأأديبأنجدلماختحدةالر!لاياتفياليومبحثناإذا)إننا

اليرماحتحدةالرلاياتأن:نقولأنلنايجرزفلاخلاقاقديرارساماأو،صبتكرأبارعأ

.0()34(انحطاطعمرفي

اخادية3الحخارأنجزشهصابالنبةكميأتليلةهاذكرتالتيالإصاراتكاشت!إذا

لهتهالفعالالقثيرواصشرار،البدايةناقا!هوالحضارةتنجزهماأهمفإناحعاصرة

جررجا.لأصتاذالشديرالعلمياخزر-آهذافيا.لإسلامبفضلاعترفولقد،البدايات

2()دائجديدةالأنسيةواالع!!تاريخالأخيركتابفيوبخاصةكتبهفيسارترن

رللإنسافيةبخاصةلأتباعهالإصلاميْالنطامتمهخاةماجزإثاراتالحقفيسنت

عامة:

امعيشةمستصرَرفي

وائحكم.

الأمن.وا

لتعع!.وا

.4السراعلى

فيالحضاراتبباتتاسالتيالإنسانيةالماقاييستبعأالحخصار-مطالبوهي

الممررو.مختصأ

صتاصعاصرةالصناعيةالحضارةبهتنترالذيالدمارعنفماذا:وبعد:ثانياْ

..؟البيئيثالم!هِمجالفيوبخاصةجنفسهالصناعيالتقدمخلال
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كتابهفي-صبارينيومحمدالحمرراشدالأستاذينقلكما-كرموزبارييقول

نإاالتلوثمكافحةفيساهمواالموكد.الموتمنالأنسانأنقنوا:الحوامةالثهير

مدينةمنبدانيتهاعلى-أرقىهيالجافةالوسطىإفريقيافيالبوشمنقبانلمدينة

.آالأمريكيةاخرفهةالبينةفياخعاصرالإنسان

منيعد)فلم.اليومللإنسانالشا-!الصثغلهيعليهاواخحافضةالبينةحمايةإن

حتمياتمعوتتمثسصيرهاتعدلأنعليهايجبا"لإنانيةبأنالقولالتبول

الإنسانطبيعةمعشتمثىأنيجبالصناعةأنترىالحاليةالنظرةإنبلالتكنولوجية

الأوك!جيننسبةتتلأنالحضارةمقياسوهل.صارمةبينيةقيودضمنوتعمل

في!وكسجينمصادرلوضعالحكومةتضصرحتىاليابانمدنبعضفيبالهوا،

(2السينة؟()أالأيامفيالبرليسرجاليستعملهاالوارع

ذررةننسمنالحضارةهذ.انتحارعنعيسىالدينعزيوسفالدكتور/يتحدث

إليها:وصلتالتيالتوة

نأمتصورينالعمياالتقدمعنيتحدثونأنا-!عنونترأنمه"لأخرأنمن)نحن

الحضارةصتتزماتوصتالتقدمهذامضاهرمنمضهرالذريةالصاقةاصتخدام

والتقدمالحضارةفاشدةماإذتماما،ذالتعكسعرالأمرولكن)!إ(الحديثة

منيحريهبمامكانأقيَفيلحضةأ!افيبالونالمهددأهذاكلكانإذاالتكنولرجي

بعضرتصتمنيتزمنيكمااصشْوم؟!اخزعرمالتتدملهذانتيجةبثريتراث

اخمأيكونراأناخفررف!مناعماءصتأحيانأأسمعهاأ؟أقونهاالتيالتصريحات

فييكمنلاالخضرأنقانلينبأخصارمايستهينون؟لكنهم4،ا"لأمثياهذهبخصورةالناس

وأطامْرةسقوطأوبوتجازأنبوبةانفجارفيأيضاْ!امند!با-فتصالذريةاخناعلات

وأبوتاجازأنبوبةمليارألفانفجارأنإذمفالطة،رهذه،سيارةأوقطارشصادم

نأيمكنلاالسياراتمناتوتصادمالصانراتعثراتصف!أوباممملهامدينةتدمير

علىباقيةتضلقدالتيا.لآنارتتواحد،نوويمفاعللاننباراصدمربالآثاريتارن

للأجنةاخقية11الث!رهاتمنأهرتفههنتائجهاأرحمالموتويكرتالستينمئاتمدف

.احرتمنينجرمنتعذبتضلاقيالسرطانيةوالألامالعقليوالتخصأ

أبَفيذريمفاعلانفجرإذاصفير"قريةوكأنهاا"لآنالأرضيةالكرةأصبحتلتد
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الحالةهذ.فيالحولةواجبومن،شاسعةمساحاتإلىتأثيرهينتقلمافسرعانمكان

البلاد.دخولمنملوئةمادةأيةمنع

التيالعواملمنالذريةبالإشعاعاتالجويالفلافتلوثيكونأنيستبعدولا

فيلاحطناماالتيفةالىrغيرالعنيفةالطبيعيةالكوارثتلكحدوثعلىساعدت

شاسعةمساحاتبالفنا.يهددأصبحالذيالجفافظاهرةبينهاومنالأخيرةالأعوام

بعضفيالجويالفلاففيتحدثبدأتالتيالثقربوظاهرة،الأرضيةالكرةمن

،الضارةالأشعةمنالحيةالكانناتتحمىالتيالأوزونغازطبقةتلاشتحيثالأماكن

التلهِثمنالهانلالقدرهذانهايةمالاإلىيستوعبيظأنيمكنلاالجديوالفلاف

قدمبكرفىالأرضيةالكرةشبهناإزا.رقيقةطبقةفهوللقانورات.قمامةصفيحةوكأنه

تفطيالتيالصلا.طبقةعلىسمكهيزيدلاالحالةهذهفيالجويالفلاففإن

()37(الكرة

منفريدةتجربةاخعاصرةأورباحضارةبهاتمرالتيالنسادتجربةفإنوهكذا

عليهيعيشالتيالكوكببدمارولكن،فحسبالإنسانبدمارتهددلافهينوعها،

أيضأ.

حتى-المعاصرةبالمذاهبتمرسمعاصرفرنسيشهادهـفيلسوفإلىانظرثم

يقول:وهوإليهانضر-الإملامإلىوصل

مثلأْ-العاصفةالاعاصبعلىبحقصوْرخرناأصهت)لقد

إصم-أصفهاناحتلالهبعدجمجمةألفبسبعمانةتيمورلنكبناهاالتي1.\هرامات

يقرمحينماتتفيرالتسميةهذ.أنالعجبإلىيدعومماولكن،البربريةالفونات

.الفزواتتلكبمثلالأوربيرن

الأوربيينالفاتحينبعلىأمريكافيالحمرالهنودملايينإبادةعنإذننقولفمازا

المدافع؟أصحاب

السودسكانهامنعشرينإلرملايينعشرةبانتزاعافريقياتخريبعننقرلوماذا

يكئفأسيركلأسركانإذمنتين،إلىمليونمانةبلغالضحاياعددأنيعنيرهذا

أفراد.عشرةقتل

انهإ-ابملايينفتكتالتيوالمجاعاتالأفيونوحربأسيامذابحعننقولماذابل
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الضرانب؟وفرضالإستعمارمنض!إبفضل

والثانية؟،الأولىالعالميةايحربضحايافينرىوماذا

الذرية؟هيروشيعاقنبلةفينرىاذاوم

)28(.؟فيتنامحربفينرىوماذا

أنتتالذيالنصامهذاالفربيةللسيطرةالعالميالنظاماليإمعالمفينسمىوماذا

ننسهالعامفيوتسبب،0891عامالتسلحعلىالدولاراتمنمليارأوخمسينأربعمانة

؟)92(الطامةالتجاريةامبادلاتلعبةبسببالعالمفيالبشرمنمليوناخمسينموتفي

اخستقبل؟لإنتاذْالإص!لاميقدمهأنيمكنماذا:هوالآنوالسؤال:ئالثا"

والحضارفى؟الإنسانيةمستقبل

التكنولوجيالتقفمأقدامبينمنال!فضياعالسابتالمبحثفيلناتبينلقد

.اخعاصرةالأوربيةالحضارةعليهتقومالذحَ!لمالأعمى

وبإطوالعملالنضربينيربصالتخ!التطبيقيالمنهجأبدعالذيالإسلامفإنوهنا

أ.،تمتالتييمةالبإلىالنصرايفت0،0الإنسانيهَللحضارةوقدمهوالتصبيهت،الفكرة

لدبت،بالحضاردربصفيتجربتهويقدم.الهدفص-،اخني!هذاتجريدوهيى

الحفارذلبناهرسحياالتيالإسكميةتكصلاإآصنضرمة!هناالإصلأمدورإن

ا"لأمةتجربةاضم!!فحيث،والعملرالعر!الإيمان:بتالربصمنضومة،الإنسانية

الحضارةثتتروحيث،والعملالع!!بينمافصلتعندماالحضارذبناءفيالإسلامية

ناحيةمنوالعملوالعلكلناحيةمنالإيمانبينمافصلتعندماالدماراعسالفربية

ها...الث!عوبمنماثعبااللهلهولرثم!الإسلامبهيمدالذفاخستقبلفإناأخرى

الأولىالثلاثةالقرونفياكتصص!التيالأصي!%الإسلاميةالحضاريةالمنضرمةمستقبل

الررالمنل!نانيةخلا-!لارالتي،والعملوالعلمالإيمانامنضومة!الإسلامصدرمن

إليها.عبالرج!إلا-التكتالأرضيكوكبناقلأو-

الثمامل:الاسلامرابعاْ

عاءبرجهلندينبالنسبةالثممولصنةأهميةعنالعقاديتح!ث
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والضاهروالشعوربالإرادةيحيطالذيالشمولهرالدينيةالأوامرادسالفالب)

..(.منهيخلوأنالنفسمنلجانبيسمعولا،والباطن

فيقول:بخاصةالإسلامفيالشمولعنيتحدثثم

شروطها!أتمعلىالدينيةللعقيدةالكبرىالصنةبذلكحققوأنهشاملةعتيدةانه)

علىويقسمها،بددايفرقهااعتقادإلىالإطمننانكلالتصننالإنسانسريرةكانتفما

..(.ريقينهبقوتهتثملهلمجزكأمنهاويترك.نفسها

العقيدةهاالإسلاميكونالعقيدةفيالشعولشر!-الشرطهذا)رعلى:يقولثم

عاملأأولروحهوعاملأومجتمعأمنفردأللإنسانالمثلىالعقيدةهوأو-العقاندببن

نفسهحىَمعطيأوم!اربأأوومساخأ،أخرتهإلىناظرأأردنياد،إلىوناظرأ،لجسده

و.،الفنيا.دونالآخرةيحلبوهومسلمأيكونفلارحكومته،حاكمهحهتمعصيأأو

وأالجسد،تنكرروحلأنهمسلمأيكونولاالأخرد.د!نالدنيايصباوهرمسما%يكون

ولكنما،أخرىةحالفيويدعهحالةفيإسلامهيحسحبلأنهأوالرو!،ينكرجسد.لأنه

جمعتهأووحدد،تفرد:سواهحالاتهجميعفيلديهمجتممةكئهابعاقيدتهالمسلمهو

.الإجتصاعأواصربالناس

فيالخاصةائزيةهيالاجتماعيةوضراهرها،النرديةاهرهاصرِنيالعتيدةشمولإن

منفيستريحثاملكلأنهالإنممانةلىترحياقياخزيةوهاِالإصكميةاالعتيدد

علىالشطرينبينبالجمعقعياثمضصرين.السريرةتثصرالتيالعغاسْفصام

وفاؤ()03(

هذايعانيواز،والروحالجسدبينأوواْلآخرةالدنيابينامسلميناتسم)لا:يقر-لثم

ولا،العقيدةاصبإلىاتعالفيويحفزهااحتعاله،النفساد!يشقالذبَالفصام

.والإنقسامالحيرةسنفصهبياتعتصمعاتيدفىذاتهفيهويكون

الدنيامنفصيبكتنسولاالآخرةالداراللهآتاكفيحاوابتغ

يشقحينالعملم!تعفيناوالجسدالرو!بيناخمافةتباعدالتيالعقيدةكانتفما

هي..وأخرتبدنياهمستاتلأكلاْوتجعلها.لإنسانتوحدالتيفالعاتيدة!العملادينا

منالهربإلىتضصرحينإلاالسريرةإليهتستريحالاالذيالنصامذلكمنلهشسفا.

أمرهعلىغلبكئمااطهرامنالخلاصإلىلهوحافزأ،حياتهفيالكاملالإنسانعمل
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ودينه.ربسلطانغيرسلطانقبضةفيووقع

الإسلامفيالأمرلأنلقيصر،وماماللهببنالتفرقةمذهبالإسلاميذهبلمهناومن

والمفرباخشرقوللهْ..ْجميعأالأمرللهبلللهْكله

وهوامتدينيقبلهالاالتيالضر!رةتفرقةلقيصروماماللهبينالتفرقةكانتلىانما

الثه.لأمرقيصرتطولععلىقادر

الأممصمودفيالنضللهوكانالثاملة،العقيدةأوجبتهالذتيهوالتطرلعرهذا

أتي-بأنهاالراسخوإيمانهاالثقافيإ-)والفزو-الإستعمارلسطوةالإسلامية

.(تحريلمنلهابدلارحالةدانلةدولة-وذيولهالإستعمار

على:ينسحبالإسلامفيالشمولهذاأنوكما

لدحواالجسد

لوحدانرالعاتلوا

طنلباواهرلصارا

لمجتمعوالفردوا

(13)ةخرلأوالدنيارا

أيخأ:بالشمولترصفالعقيدةفهذد

عقلمنبجضلتهاالإنسانيةالنفستشملكماجميعأالإنسانية3الأتشمللأنها

مروليس،واحدةاصبقةدينهرولا،واحدةأمةدينالإسلامفليس.وضميررروح

السارةدونالمسخرينللضعفا.هوولااخسخرين،الضعفاهروناخسلصينللسادة

إلاأرسلناكوماوقبيلوملةجنسكلمنالإنسانبنيتشملرسالةولكنه،المسلصينأ

منأمةاللهبنعمةتخصلاشاملةإنسانيةعقيدةفهذهونذيراْبشيرأالناسكافة

!جعلناكمرأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا..مختارةسلالةمنلأنهاالاامم

أتقاكم.الهاعندأكربكمأنلتعارفواوقبانلثمربأ

بالتقوىْإلاحبشيعلىلقرشيولاعجميعلىلعربيفضللاالنبريالحديثوفي

درجاتفالناس،منزلةعلىيؤنرهامنزلةأوطبقةعلىيؤثرهاطبقةللإسلاموليس
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:والإيمانوالعملبالعلميتفاوتون

..درجاتالعلمأوتواوالذينمنكمأمنواالذينالهايرفع

..اللهسبيلفيوالمجاهدونالضررأولىغيرائؤمنينمنالقاعدونيستوىلا

ثانيا.رانثارهأولأ،الإصلامصمودفيئالثممولهذاأثرعنالعقاديتحدثثم

اضيهمالأقويا،لغلبةصمحواثم،الأرضأقرساءامسلمونغلبالشاملةالعقيدة)بهذه

مدافعين.مغلوبينالاقوةبأسالمسلمونوذاقاخقادير،وتبدلتالدولداكيوم

منأخررينفيتعيدلمبمزيةالإسلامأفررتالتيهيالثاملةالعقيدوهذه

إجماعيأتحولأقصلنايسجللمالأريانهذهإلىالتحولتاريخفإن.الكتابيةالأديان

وأاخسيحيةإلىاختحولرنكانإذ.والاقتناعالرضابمحضأخركتابيدينمنإليها

منأمةفيقصيحدثولم.بكتابتدينلاوثنيةأممانثأتهاأولفيقبلهاالييرريةإلى

.الإصلامغيركتابيىدبتإلىعتيدتهاتركتأنهاالعريقةالحضارةذاتالأمم

فيماالشعربإليهفتحرِلت،الكتابيةالعقاسْدساسْربينامزيةبهذهالإسلامتفردوإنما

فيعريتةأمةوهي،وفارس،مصروفي،الخصيبالهلالأرضوفيالنيرينبين

التديم.بكتابياتزمنا!سلاماإلىالتحرلقبلكانتالحضارة

النوبةأهلمنأنا-!إليهتحولكماوصقليةا"لأندلىأهلمنناسإليهوتحرل

اعىالإنسانبنيويعمرالضميرالنفسيجمعالذجَأالثم!-لالتذفيهجميعأ!رغبيم

عقاندبامتازتفيعاالدينيةالعقيدةصتالاكبراحقصدولحفت،والأوطانامالأقرتعدد

إ)32(.علاجتمااوأدابلأخلاقاوعقاندالشرانع

منترقعلىا!سلاماكتابفيأسد()محمدفايسلي!بولداخسلمامستشرقويقول

:لطرقا

قوانينحسبالحياةمننهجولكنهأفسنةهوولاصوفيةعقيدةليس)الإسلام

الررحيةجهتينالرِبينالتوفيهتسىالأسمى!ماعمله،لخلفاللهسنهااقيالطبيعة

الإنانية.الحياةفيوالمارية
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تناتضاْفعانلاأنيحافيتتن!أنالإملامتعاليمفيال!جبت!نهاتينلترخما!إنك

وعدمهتاتلازمهماولكنفح!بالأربيةوحياتهالجسديةالإنسانحياةبينأماسيأ

331!(الحياةالصبيعيالأساسيراهإذا"!صلاميوكدهأمرفعلاْافتراقيما

بعدأنهذلك.الكريملقرأنهيالاسلامثمولنيالعلياالكنمةأنشكفلاوأخيرأ

تعالى:قولهفيوالحرامالحلالعنالكريمالقرأنيتحدثأن

اتقتاإؤ،إحسانأربالوالدينثينأبهتثركواألاعليكمربكمحرمماأتلتعالواتلْ

ولابصنوماثنهاصبرماالفواحشتتربواو"،وإياهمنرزقكمنحنإملأشصتأو،دكم

مالتتربواؤلاتعةإسن،العكمبهوصاكمذلكمبالحقإلااللهحرمالتيالنغستقم!وا

الأنعاما..بالقسصواصيزانالكيلوأوفواأثده،يبلغحتىأحسنهيبالتيالاإاليتيم

01..131.

..أصستقيمااللهصراطضنيتحدثأنوبعد

الاْنعام..ْسبي!إعاتبكمفتانررالبلاتتبعاِولافاتبعوهمستاتيعأصراصيهذاْوأن

.153

ء..ا،تبا1ب-جوبالاترأقإلرمثيرأنوبت

،\،دا"لأنمامفاتبعوهمباركأنزلنادكتابولحذا

لع!له:الرافصْ!توب!ا"لإصلامب!نماتاخعأ:وتعال!سبحانهيقهسل

.913ا.لأنصامثىفيمنيملستنيعاَوكانوادينيمافرقا

الذ!تا-إ.

تعالر:قولهفيالإصكمشموليزكدثم

.162الأنعام00لهايتشر"،العاتتربللهومماتيوثحياجَ!ونسكيحلزتيإنقل

شركين:للثمولالرافضينويعتبر

؟16.ثَالأنعا!كلربولحهِربأأبفيالهاأغيرتلْ

قانلأ:الكتابأ!!الاترأنيخا!بليةالثممهةالنضاإهذهخلا!لومن

فيخزتيإالامنكمذلكيفعلمنءجزافد(اببعخص!وتكفرونالكتابببعخس!نرتأفف
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الباقرةتععور%ضعابنافلالهاوماالعذابأشدإلريردونالقيامةهـلومالدنيا!الحياة

.كاه

لهقه..الإيماناصنةفيأساسيكركنالشريمةاتباعتوجباقيالآياتومن

تعالى:

نأيرتونقبا!منأنزلر!اإليكأنزلبماأمنواأنهميزعمونالذينإلىتر)ألم

ضلال!يضهماأناليطانويرتبه،يكانرواأنأمرراوقد،الطاغوتإلىيتحاكموا

.النساء0(06بعيدا

تعالى:وتوله

!تالخيرةليميكرنأنأمرأور-لهالهاقضىإذامزمنةوا،أمزمنكانوما)

.الأحزاب036(أمرهم

إلىبهاللهأوحىماعلىتاصردالنضرةهذهتكونبأنالكريمالقرأنيكتغير.،

:لىالوحيىبهماجاءكللتثملتتسعأنليايريدولكنوسلماعيهاللهص!!محمد

العصور.مختلففيالأنبياه

الهب-ايفرترِأنربسيدون!رص!المهبايكافرونالتينإن؟وتعالرصبحانهفيترل

جيلا،ذلتبهتايتخضإأنويريد؟تببمف!،وفكفرالكتابببمضنزمنلونويفِورسا!

\"-131..الشصميينا-ابأتلث!افربتعتدناوأ،حتأالكافرونلحمأولا%

الش!حول؟هذامنأوسمشمولهفأففهل

الثمه!؟هذاإنكارمنأوسعكفرهناكوهل

.بالضرورةالدينمنومعلومإسلاميةبدهيةالمولهذاإن

لأصولْا.عئمايقول

الأمة،عبإجماالهمنإلاحكملا)

سع!تافإنالعقلالحاككلاصمتزلةرضفعندناهذاأنالشاينيبمضكتبفيىكمالا

)34(.الإصلام(يدعيممنأحدعيهيجترقغلا
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برفضشناديإذالعلمانيةأنهياخوضوعهذافيبهانخلصالتيوالنتيجة

،جوهرهفيالإسلامترفضإذالإلحادصورمنصورفإنهاالشاملالإسلامْ

.!الإنسانيةالشخصيةتمزيقإلىتدعوإذالننسيةالأمراضأوبنةمنوباه!هي

فيالصمودعاملعلىتتضيإذوالثقافيالاستععاريالفزومخالبمنمخلبرهي

الفون.هذاضدالإسلاميالمجتمع

الدين.هذافيالجذبعاملعلىتقضيإذالتبشيرمؤامراتمنمزامرة!هي
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المهاعبدبنمحمدوالإمامالأمرووليوالأميرالقاندكانالحولةهذهرأصفعلى)أ(

المهاجرونالمشرةهينة:منهماشتهروشيرونوررا.لهوكانوسلمعليهاللهصلى

والسقايةبالحجابةاختصمنهناكوكان-ا.لإثناعشرالأنصار!نقبا.-الأولون

إلخ...إلخ..الحجوإمارةالخاسموحملوالمرجمةوالكتابة

والإفتاءمةوالقراالكتابةوتعليمالترأنتعليم:عمالاتهناككانتالدينفقهوفي)ب(

إلخ...إلخ..والأذانالصلاةمامة!إالفقهوتعليم

والشعراءوالتر)جمةالسافراء:هناككانوالإعلامالخارجيةالعلاقاتوفي)ب(

إلخ...إلخ..والخطباء

الجيثىكتاب-وجندهأمراًالغتالغير-هناككانالحربيالقصاعوفي)د(

إلخ...إلخ..الجند.ونساوالعرناء.العصاإوفارضو

الجبايةوعمال..القضاةكانرفيهاالأقاليموأمرا.ولاةهناككانالنراحيوعلى)هـ!

رالصدتات،الزكاةوعمال،المساحة!صاحب،الحمىعلىوالقانم!الخراج،

...إلخ...إلخالنانقاتوفارضراخراريثفارضوهناككانكما،للثماروالخارصون

التضبيبومتوليالعسسوصاحباصحتسببمهمةيقوممنهناككاتكذلك)و(

.إلخ..والعلاج

يستنفرومناخدينة،علىواصستخلفهس!الجلاادأمرا.:هناككانالفزووعند)ز(

امخعسة.الجيشأقساموأمراًالوا.اوصاحباالسلاحوصاحبلمتال،النا!

1.\عداهيخذلونومنالسفرعمتااعىوالقانمونوالسلامالصلاةاعيهالاتاندوحراص

3()دإلخ....إلضبالنصريبشرونومن

+++

الإدعاءهذالتصفعبالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمعقراراتْمؤتمراتجاصترقد

وحضارةوشريعةعقيدةالإسلامأناما:تمريسجل)الثانيالؤتمريقولةوجههعلى

امة(.المتكاصرررتهاللحياةي!ث!رعحضاريترقدينوأنه

ايحياةفيلسوكهاهـنهجأالإسلاماتخاذإلىالإسلاميةاياممايدع!)أنهوجا.
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لثالثاءلإ!!اا

العلمانيةأنإدعاء

الإسلاممعتتعارضلا

للعلمانيةالغربيباخفهرمبالأخذإلالأصحابهاتتهيألاهنا)مرارغةأنالواضحومن

شعارْيرفعونوهم.الدنياالحياةشنونعنالديناستبعادمجردعلىيقتصرالذي

.الإسلاماعمانية

الخرافة:هذهردفيعمارةمحمدالدكتورويتول

ورسالةدينأنهيدعون!الذينا"لإسلامبعلمانيةالقانلينالعلمانيينعلىردأبلغأن

لموسلماعيهالهاصمر!مححدأأنيزعمرنوكلكوسياسةرولةرليسمحضةهـحية

بمدفيهعاث!الذتيامدنيللمجتدعصياسيأقاندأيكنولمحكرمةيقمولمدولةيزسس

مذهمعالمأبرزإلرالإن!ارةههِالعلمانيينهزلا.علىردابغأأنهـ611ء()1هجرته

أمياتفيأخبارهاتراقرتالتيالمعالموهيرصحبهالرسرلأسسهاالتيالحولة

لتاريش.واالحديثمصادر

أبحرامأعاالسياسيالإسلامالتراثاخنحلقتمثلالتيالقسمةلهذدالطاقيضولقد

وبسزةشامخةاصدينةدرلةمعالمأقامتالتياللبنا!منهرالتتصالسنةمحيصفي

بنأحمدبنصحمدبناع!الحسنأبوالخزاعيهوالمالموهذاالناظربت..ومتألفة

م(1لأهـ26.ا-2.)071-987الخزاعي!فرةأبيبنمرصبنمعردبنمرسى

والسلامالصلاةعةيهالرسوللةدوممالمديوانبكونهتراثنافيتفررالذتيكتابهأما

فيتنانرماجماعهوالذتيالكتابهذاومن(.السمعيةالذلالات)تخريجكتابفهو

اضانفهاوووأدواتهاودوانرهاوأركانهاومعالمهاالدولةأخبارمنالنبتييثالحتمصادر

الذقيرالراقعالعصراعىقياصاْ،اخعالمتامة.الأركان!ملةدولةبازاهأنناندرك

فيه.الرضثاحتياجاتوتلبية،شمْرنهلضبصأونهضت،فيهتامت
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المشريمةوباتخاذ،الإسلامبهاجاءالتيوالإجتماعيةالخلتيةبانقيمبالاستمساك

.(لتشريعاشهايسمأألإسلاميةا

إلي:يدعوأنهالثالثالمؤتمرفيوجاً

والخاصةالعامةحياتهمترجيهعلىوأفرادأحكوماتالمسلمبنجهودتتضافرأن)

والإدارةالحكمنضمفيالحنيفالدينتعاليممنمتينأصاسعلىإسلاميةوجهة

والقضاء(.

تعاليموأن(رالواجباتالحتثتحددرثريعةوعبادةعتيدة)الإسلامبأنقرار.وجاء

مجموعهامنيتآلفالاقتصاديالجانبتنظيمفيأحكامعلىاشتملتقد)الإسلام

(.الأخرىالاقتصاديةالنض!!عنيمتازمتكاملاقتصاديمن!إ

:الثاكالمؤتمرناشدكما

تنتيةعلىتعملأنالإسلاميةالدولمختلففيالاختصاصزات)السلطات

والنطمالتثريعاتهذهتردوأن،الإسلامحكميخالفماكلمنونضمهاتشريعاتها

(.رسولهوسنةاللهكتابإلى

الرابع:اصرْتدرفيأوحسىكما

بوضعلتضصلعالوضميوالقانونالإسلاميالفقهرجالمنلجنةبتاليف)

الأخذالإسلامبةالبلادفياخسنولينعلىتيسرالتيالقرانينومشررعاتالدراسات

التجاريوالقانرنالعقرباتكقوانإن،بلادهاقوانينفيالإسلاميةالشريعةبأحكام

(.وغيرهالبحرياوالقانون

الشريعةاتخاذوجوبمنالسابقةدرراتهفيتررهما)الخاسىالوْتمرواْكد

صالحةأنهااعميأوتاريخيأثبتفقدالإصلاميةالأمةفينتثريعأساسأالإسلامية

(.للبشريةالشرانعأصل!وأنهاامكانولكلزمانلكل

++.

كأنهم..(دنياكمبشنونأعلمأنتم!النبويبالحديثالإسلامعلمانيةعاةسسح

وخالْفكلمناستقالتهسريخصابفيإليهمقدمالإسلامأنالحالسشانيخبرونا
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الدنيا:الحياةأنضةفيتتلدهاالتي

رالتربوي(.والإداري.والقضاني.والإتتصادي.السياسي)النظام

لافإنه،بالحقيقةسخريةمنعليهينطويوماتفاهةمنالرأيهذافيمماوبالرغم

الرازقعبدعلىمنذالعلمانيينأقلامعلىيترددأنهوبخاصة،لهالتصديمنلنابد

.)36(الآنحتى

فيثاركالذيالملمانيةبوقعلىردهفيحسينالخضرصحمدالشيخ!سقول

ومنالدنياالحياةشنونمنالإسلامانسحابعلىالنخلتأبيربحديثالإستدلال

الحكم:شنون

لهأنبمعنى،والسياسةالتضا.رجالفيهينضرماكليتناولالإسلاميالتثمريع)

أولىبعهدةواننوطمقاصد.السياسيةالشنرنإدارةوفيأحكامأالقضانيةالنوازلفي

يصلونالتيوالوسانلبنصام،اخقاصدك!كتتاموأنبحق،اياحكامللتتقررأنايامر

اجتهادهمإلىموكولةوجههااعىالمقاصدتقومأو،مأخذهاالاحكامتأخذأنإلىبها

إ.لأمانتهم

امركولوااخقاصدوتلكالأحكامتكإلىوسانلوههنامقاصد،وههناأحكامفههنا

إليها.اخشارالوسانل3م!تاإلينا

الحياةمرافقتكونأنالشرعمقاصدفمن)حسينالخضرمحمدالشيخيقرلثم

..مترفرةالدفاعووسانلالأموالمنالقوةتكونوأن.ميسورة

إ.كاملةوقوقهاراضيةا!امةعيشةيجعلفيماالنظرالأمرلوليوفرض

المقاصد.لمصكالو!صانلرضعفيأي

الوسانل:تلكعنيقولثم

تشرضلاانضأوالصناعةوالزراعةللتجاربيضعونالذين-الأمرأولىأي-فهم)

عادلقانونكلتسعالتيدانرتهفيتكرنأنيجببل،التشريعأصولمنأصلأ

عنيخرجلابحيثيكونولكنهمصلقأليسالوسانلتلكوضعأنأيلانقإ.ونضام

العلمانية.بتتسلحالذيالجدلسرءلولابديهيوهذاالمقاصد،
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اللهصلىالرسولسيرةفيىالسالةتناصيلع!تالخضرمحمدالشيخيتحدثثم

فيقول:وسلمعليه

وسلمعليهاطهصلىالنبيسيرةحيثمنا!"لةإلىالبحثعنانثنيناإذا)أما

التجارةأصحاببينتنثبالتيالقضايافيالحكمحيثمننظر:أيضأنظرانفلنا

وهذاوالمقاصدالأحكامبعنوانسابقأالشيخإليهأثارماأي-الزراعأوالصناعأو

.(عليهيقوممنإلىبعضهيكلوقد،بنفسهيتولا.وسلمعليهاللهصلىكانمما

ينضرمنالأسواقبعضفييولي)كان!سلمعليهاللهصلىبأنهالروايةجاتكما

مثروع،وجهغيرعلىمبايعةأوغث!منيقعأنماعسا.ويراقبالمعاملاتضنونفي

بنسعيدبنسعداممتعملوملمعيهاللهصلىاللهرسولأنالحلبيةالسيروفي

سوقعلىعنهالهارضيالخصاببنعمرراستعمل،مكةسوقعلىالفتحبعدالعاص

يأتي:فيماإنهاالنخل؟تأبيرحديثدلالةإزنفأين(المدينة

وهذهالفنونهذ.شأنإصلاحاد!العملناحيةمنالثاني)والنظرالشيخيقرل

الأمرحيثمنإلاالرسولوظيفةفيتمليمهايدخللاالتيالدنياأمورمنالفنون

صلىالنبيقالهتامثلوفي،واخنعةالعزةلهاويكفلالأمةحاجاتيسدماكلبإقامة

)37(..!دنياكمبأصورأعلمأنتموسلمْعليهالله

الشرعية.والأحكام،باخبار!المحكرمةالننيةالرسائلوضعفيأي

تقدمماوخلاصة

السابقة:دراستنافيلناتبين:أولأ

الإسلامي.الجتمعفيتوجدلم،أوربافيالعلمانيةنشأةأسبابأنا-

.الإسلامفيعلمانيةلاأنه2-

لاقد!والحياةالدينبينبالنصليكتنيوالذي))المت!امح((بمفهرمهاالعلمانيةرأن

الإسلاميةبالعقيديتصلفيمامعهبقولكنهااخسيحية،العقيدةفيالإلحادتعني

القضاءعلىيصرالذياختثدد-بمفهومهاأو))المتسام!((بمفهومهاأخذناسوا.
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العلمانيةمعتنقعلى-الإلحادأي-بهنحكملاأناالأمرفيماضكلاية-الدينعلى

التطابق.بهذامعرفتهممععليهايصررنالذينأولنكعلىبهنحكمرلكننامطلقأ،

،للإسلامومفارقتهانث!أتها،ظروففيالعلمانيةحقيقةهيتلككانت!إذا:ثانيأ

حياةفيخطيرةنتانج!إلىكلهذلكيتعدىولكنهالحدهذاعندياتفلاخطرهافإن

عمومأ.الإسلاميوالمجنمعاائسلم

منهإمرفتأ-الدنياالحياةض!وناعىالسيطرةمنالديناستبعادبمجردأنهذلك

التيوالتخريبالفزولعناصرماتاومةأيةيففالإسلاميالمجتمعجسمنإن-العلمانية

.هناكمنأوهنامنتاسيه

وعقئاقلبهيفتحكما-وبلدهبيتهيانتحذاكالعلمافيةمرضيتعرضالذياخسلمإن

منبنوعكلهذلكيواجهوهو.دينهلهايتعرضالتيوالتدميرالهجوممطاهرلكل-

عيثصه.بلتمةيتعلقكانمرا"1أنلويتب!!"،الذك!الخصيرالتساهل

.عقباتأومقاومةدونالإسلامأرضفييعيثونالإسلام.لأعداالبابينفتحوبذلك

يواجههاالتياخصصنعةوالقضاياواخشاكلالتحدياتأعاصيرلهبوبالبابينفتح

الحتيث.لعصرافيلإسلامياالفكر

بساليبهاخعاصرالثتافيالفزولتحدياتا.لإننتاحيكه-نماأ؟سعالبابيننتح

احملرة.وأحابي!الماكرذ،

التنصب-صزصسساتاْلإنفتاحيكرنماأوصعالبابيننتعكعا

جنرره.منالإسصلاميىدالوجإاصتنصال

تسنهدفالتي

العلممجالفيتهبولتحديات،التشريعمجالفيتهبلتحدياتالبابينفتحنم

نيتهبولتحديات،الفصحىالعربيالفةامجالفيتهبولتحديات،والتعيماالتربية00

،واخرأةالرجلبينالعلاقةمجالفيتهبولتحدياتوالاْخ!ؤاوالننالادبثجال

.الوجوداخاديةالنطرةخلالمنتسي،تريةلتحدياتوأخي!-أ

وتنخرابتدا.،اخسلممقاومةعلىتقضيالتي!العمانيةاعباعةتحتيتمذلككل
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ماكلفي-التعبيرهذاصحإْن-متسامحأْوتجع!ْ،وعقلهوجدانهفيكالسوس

يتعلقاالأضياءمنضئفي-تسامحأدش-متسامحأيكنلم!إن،رأخرتهبدينهيت!إ!

الدنيا.الحياةهذهبزخارف

والاختصار.الإيجازسبيلاعىالتحدياتهذهمضاهرالقادمةاخباحثفيوسنعالج
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)3(

الإسلاميالعالمفيالتنصيرحركة

الدكتورللأستاد

فرغلحسنهاشميحيى
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فصوذجأ،الإسلاميةالبلادفيالإستعماريالفرببهيقومالذيالتنصيرلنايتدم

والعداء...العسكريوالفزوالثاقانيالغزوبيندانمأتقومالتيالقويةللصلةواضحأ

.للإسلامالشديد

فيالعربيالخليجأرضعلىقدمهيضعأنتبل-ملبرتفاليالقاندهوفها

التاليةالتمهيديةالرسالةعمانإمامإلىاخيلادبَ-يرسلعشرالسادسالقرن

اليربي:الأولسلصانبنسيفالإمامإلىبرتفاليربان)من:

الله!جيثىنحنأنناتعلمرصن...خلافاتهمفيرعاياكمعلىتحكمونمنياأنتم

ببميحلالذينعلىالسيصرةووهبناا.لإليي،لعقابأداةلنكوناخقناوقد

أخرإلى..!يبكيحناعىنشنقأو...يمنمكومناعىنرحملاإننا...سخصه

.للإسلاموعداًوتسصاوكراهية!إرهابصلفمن5!رسالتهفيءجاما

..يستحقوماينبفيبعااعيهردالأولسلطانبتسيفالإمامأنوصحي!

هذامعوهكذا..ثقافيةبحقرلاتالعسكرتيالفزويرتبط-بداهة-هكذاولكن

وتعملالعربيبالخليجتنزلالتنصيرإرسالياتبدأتوالمسكربًالفكرتيالفرر

البرتنالصْابتدا،اصنصغةباا"لإصتعصاريةالدولاهتصاموبدأباخنطقة.عملها

)8917-7191(.بريصانباثموهولندانسا!إلى16!(إ.)1322-

أثدمرقبطأومايزالتتالهانتزفيباحنصتةالإمتعماريةلاكهِاهتعامو!أن

لرِيص!دأصدرالذخ!لمالقرارذلتاعسالصا)خةا!!م!ةومنبالتنمير.اْلإرتبا!

بياافرنسياْقنصلأبالبصرةالكر)مئآديركبيربتعيين9167عامعشرالرابع

البصردفيالقنصلباجباتالقيامفيقسيساْعشرأ!تتابعمنذلكتلزوهـا

1676-9173)38!عاميبين

كليحسرحإذا.لإصلامانتثارمركزإلىيتصا!بَالتالديدالصمه!إلىوانضر2-

العربيةالإرساليةتأصستعندما-!انتينجيصىرالف!زوي!رالقسمن

الجزيرداسترجاعفيالحقالمسي!ءأنإلهمابفِ-9188عامالأمريكية

كانتاخسيحيةأنكدتةلديبماتجمعتالتيالدْ!نلأنوادعيا(!العربية

واجبقمن)فإن-يقو"!نكما-البت،عهـهابدايةفيالبلادهذهفيمنثرة

.هكتا)93((اخسيحيةأحضانإل!اصنصقةهذهنعيدأق
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الساحلإلىمستضإلىالبحرينإلىالبصرةمنالفزومحاولاتاتجترهكذا

هذهفيوالنجاحالن!ثلدرجاتفيتناوتعلى،الكرستإلىقصر،إلى،الشمالي

بالسلصاتالإرتباطشديدةكانتالأحوالجميعفيولكنها،المناطق

هذهاختفاهأوظهوربمدىمرتبصأنجاحهاأواخافاقهاوكانالإستعمارية،

هذاكان:حاربسعيدالدكتوريقولكماكانلأنهالتذ،الاستعماريةالرابصتن

هذهنشاطعنالعربيالخليبمسكانابتعادإلىيؤدتيالظاهرالإرتباط

باتا،وكاناصستاتلة،الوطنيةالروحوانتثار،الاستتلالبعدالإرساليات

العقليةفرأتالإستععارتي،اخاضيمنصررةباتاءيعنيعص!!فيالإرسالية

ملاث!ذ)تتكرسنأخرفحنحاتهابصألتتالصنحةههتتضورأنالتنصيرية

)38(باصنصغةحدثتالتيامتفيراتامعتتانقجديدفىوأساليب

عقدالت!االتبثيرتيادنبرجمؤتمرلجانمنالثالثةالجنةاتقريرفيجاءولت2-

فيئابفورالورديقرلإذوالإستعمار!التنصيربينحمالتكي!كتما\019عام

أمرررفيالحكوماتلكلساعدهماخبشرينإن)اخذكوردالجنةأعمالختام

إلىحاجةفيفنحنهذاوعلى،العقباتققارمأنضليهالتعذرولرلاهم،!امة

اك!دأجيبرلقداصبثرين(محسحهآفيهخارالعملالت!صصبياينا!دالْمةلجنة

)93(حهامتراإلر

بمتأ-رإلتنحسيرالعسكرقيابىمتععار-الصرفبتبيناْلإرتبا!ذاكي!ولم

ضرفةرسْب!يقاِلهياإل!رانضرا.لإتتحصادحَإ،إ.لإضممارصرفءتبلحنبع

ث:ذنمهِ)إن-باتاْإليهاخثاراصزتعرأثثيةاعرتفيتأهـامبهروتَفيالتجارة

-أل!.المستعمرإتإلرهبتتاكينلالربأهميةاعرقفمتهاالإستعمار

اصستص:دافيرفياصيحيالفبتإدخالا"،منيةدتداعرالححسه-لوسي!

الرِجبة-تحترتةالمنثهاْلأمنيةضلخحمر-لالجإدرتيالثر!لمحهْلأنه

(إإ.الإقتصادله(

فيا.لإصلأمضىالتخاءهاالتنحسيرالرلْيسياليفأنالواخ!منكان!إذاد-

التنصيرخصةأنثاِالمسلميزأنظارإليهنلنتأنينبفيقيالتالأثرفإتبكده

حلاا.--ا. ايف!ل!ةمميرامتحعالجديدْالإسلامنهيسعر!اءإتلصْمعر-

الوتتأزفتفإنه:ياترليإت9191عامضتدالتحالكتْث!%تى-فيينغ
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وسيدخل(زعمهفيطبعأالنصرانيةطريهت)عنالإصلاميالعالملارتقا.

س!ينزقيالجديدالإسلامولكن"هذا،والعقيدةالحياةفنجديدشكلفيالإصلام

(.ث)1النصرانيةأمامويتلاش

ختامفيجاءفتد،إسلاميتجمعأتيتحطيمعلىدانماالتنصيرعملوقد

عن-صابقأإليهائشار1191عاملكنوحؤتعرفي-سيحونلقستترير

الثعوبهذهجمعال!جَماالعامل)إن:قولهماليزيافيالإسلاميةالجامعةحركة

الافاتحينالبلادس!انيضمرهالذخ!الحقدهوالإسلاميةالجامعةبرابصةوربصها

متضعفالنصرانيةالتبثيرإرصالياتتبثهاالتيالمحبةولكن)إ!(الأرربيين

!!لحكذا(ET)الأجنبيالقاتحصلتحتجديدةررابهوتوجدالرابصةهذه

البلادفياخسميناتنصيرعنالفاضحعجزهالتنصيريضبركانوعفما

بإخراجهم-الإكتغاءينضلا"لأحيانبعضرفي-يكتفيكاننإنها"لإسلامية

التبشيريادنبرجبمؤتعرلهمناقثةفياكسنانلدالاتسيقولا"لإسلام.سن

معررفأأمرهصارالإسلامي)الخطربأنصرحأنبعد،صابتأإليهأضرناالذتي

لخعيع(

الصصانيةااصدار-!فياصنيينالهِبتربيةالاقياممنلهابدلاالحك!مة)إنةياقه-ل

مادامالعيانيةاا-ارسفيأصنيينالابتربيةالاتياممنلبابدلااحكرمةا)إ!

(.ث31اخسيحية(ارساث!تينفررناصساإتلا،تِ

اخباشرالإنكباب!تفبد"لاْأدراتها،تصرلرفيالتنصيرحركةأفتلهناوسن

إلىيلجاأخذمباثصبأصلوبالنصرانيةإدتلفيالفاصلةمصاولاتهأعر

.الصاماوإصام،واشريف!التعليمو-نل

وقتيامنضنيلأولوجزطتستتصعمدار-!منين!مْرنهطنراماجانبنإلر

مخم!ففيالخاصةالأجنبيةاخدار-!اغبأهي3تاو-بالنصرانيةالتعريف

لثرفيماتوالحكاِافولخصطإلىيتشوناأخذوا-ا"لإسكميةالبلادأنحا.

ولكي،بهالاهتمامأواالإسلاميالدينتدريسمنتحامأيجردوهالكيالتعيما

وأالحديثالتربرراصذهبهذاإلىتنتسب،خالمةاعمانيةأساعىيتيموها

ا.لإستعحاريدادسمصرفيبدأتالتيالتعيميةدلربسياسةمنعاْب،ذاك
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ديورَا،جونمدرصةبهاتتمتعالتيالحاليةبالسيضرةوانتهاء.كرومرالوردا

الإسلامية.البلادفيالتعليموسانلاعى

الستوىإلىالبناتمدار-!إلىالأصنالرياضمنالسيامنماتهذهوتغلفلت

رالكئة،بالخرطومجررودونوكئية،بالإسكندريةفكتورياكليةمتلالجامعي

والجامعة،الأمريكيةبالجامعةعرفتالتي-ببيرتالإنجيليةا!دتستانتية

.بالقاهرةالأمريكية

1(.)إا.\ميةمحوإلىدعوةيزعمهمماالتنصيربه)هتمعمافضلأهذا

تتسا!أوعليها.تشرفتعليميةلؤسساتالتنصيرحركةإقامةجانب!إلى

إلمسلمتيدخلياالمستثفيات،بإقامةعفيمأومايزالكاناهتمامهافإنإليها

الأطباءمننفرأأنحثإلريصلفضأتنصيرأ-الأمربدايةفي-فيهاليجدو

بلدةفيمسترصنأ-اميليجانآناالمبشرةتقولكما-أنشأواْالمبثرينْ

اعتقا:هعنيعبرأنبعدإلااخريضيعالجونلاوكانوا،السودانفيالناصر

،.كانواالحبشةفياخبشرينأنحدوإلى،اخسيحهويشفيهالذيبأن

(.ث)5يثفيهمأناصسيحهـسمالوايركعواأنبعدإلاالرضىيعالجون

الستشافياتفيأدانهمنالتنصيريحورالخشنةالأساليبهذهتنشلرعندما

إغراقهنحرمبناحريضبيايحيصالتيوإيحاعاتياالنصرانيةبمضاهرويكقفي

اصعينيهوتقت!ونوممهفىوصحراخحسربة،أمجاملاترااخعتازة،الخدمةفي

المقيدفىاخريضمقاومةمنيتاأمما،إلض...الصليبزمزأو15العتراصورة

يجعئا..ققديرأتلاعىأر،أصحابهاإلىءالإستمافيراغباْولجعله.ا.لأخرى

قبل.منفيهايتسامرءيكنلملهمأنشصةتقبلفيمتسامحأ
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إسلامياُنواجهفاوكيفالتنصيرحملات

لها.حه-تالصمتجدارنك!رأنفيجبالحملاتهذهنواجهأنأردناإذاونحن

مدررسة،لخصهوفقاظهرانينابيئتعملوبأنها،وانتشارهابخطرهاالوعيننمثرصأن

!القرأنعلىرالقضا.،الإصلاماستنصالبغيريكتفيلا:مذهلوطموح،كثيفوتمرسل

الكعبة.ثم،اخقدسبيت:اصقدصاتوسلب

وانراجعشعراتواخةالوشات-بهاتنصق،أمبالفةامنفربأدنىتتصفلاحقاتتهذه

اخمتقبليةاوالخطط،التاريخية

وأنهماالصهيونيةوبن،التبثبِهذابينالحميمةالصئآنوض!أنيجبكذلك

ويطبقاخقدسبيتاعسالمالمن،بالنيابةْأحدهمايصبقافكينذاتكماشة

واخدينة.مكةاعىالجنربمن!)يالأصالةالآخر

بالإضافةيجبفإشهإسلامياالتبشيرهذافواجهكيفمعرفةفيجادينكناإذا:نعم

مابقدرالنحصمرانيةفياص!سر!إدخاليستهدف.لاالتبشيرهذاأننوضحأنصبةئا

ك!التالوحيداتاوحةعنحصرهرالإصلامهتاأنبأضتبارالإصلاممناخعهيستيف

إلرتداعترالتياتر!نمنذاخستمرةالصيبيةااا!ستعهاريةالحملاتصرب-فييقف

سصثمأو"لأ،الشرقيةاصسالةاخعاصرْالتاريضفيسمىمابد.صنذالقمعةأكل

الأوصصالثررمشكئةتاليةمرحمةفي

رمهض!ندركأنفيجبإسلاميأالتبشيرهذافراجهكيفمعرفةفيجارينكناوإزا

مة111سلبيستهدفشاملمخصصمنجزمأإلاليىالتبشيرهذاأنبعديدركلمخن

الثقافي.الغزوأفاقاعىتمتد!متعددةجبهاتفيرسلالثقافيةمناعتهاالإسلامية

/،ا"لإسلامصبفةغيربصبغةوصبغهاالتربويةالنص!إفسادإلى/العتيدةمنبد!اْ

لفةإيصالفيةكخضرالعاميةالمفرمةاالجزربنا.وقثجيعالعربيةاللفةمحاربةإلر

عنا!أصيمآ!القيممحاربةإلى/اللاتينيةالفةاإليهصارتالذيالوضعإلىالترأن

القولإلى./الإسزميةبلثريعةعراهوفصمالقانونتفريبإلى/،الإعلامطريق

الظنيرعنا"!سلامبايعادالقرصلإلى/،العصريسايرلكيالإسلامتنسيربإعادة

ليسنعم.../،محرابأمامصلاةساعةفيوصحاصرتهالدنيا،الحياةشنونفي
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الصليبيةالحروبمسيردإكمالتستيدفالتيتالحالتنهذهمناحاتةإلاالتبشير

الشعبيكنلم،الإستنصالمنلنوعالإسلاميةالشعوبوإخضاعالإستعمارية،

كبرىفلأنهاْ،للعجبويا،الكبرطَالمؤامرةهذهفيالشهيةفاتحإلافيهالنلسصيني

الغافلين.عندالتصديقعلىتستعصيتكاد
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)4(

والتعليمالتربيةثجالفيالتحديات

كتورالدذستالك

فرغلحسنكاشميحيى

الأولى:القضية

الثانية:القضية

الثالثة:القضية

والتعليمالعلمفي

التربويةالمشكلةفي

الأجنبيةالمدارسانتشارفي
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الأولى:الاتضية

تحىيات،أيةالي!ميواجهلاالإسلامفإنا!لةهذهفي.والتعليمالعلمحول

الشمس.وضوحواضحرموقنه

إليهديدعوالإسلاميقررهمنهجبعامةالعلمتححميلأنفيه%لاالذيفالأمر

عليه.ودحرص

نأاخقامهذافيويكفيالإصلام،بهااهتمالتيالقيمأعضممنكانعامبوجهفالعلم

الكريمالقرأنمننزلماأولفيوبدايتهاالرصالةأصلفيتداخلأنهإلىنشير

بالاقلم،اعمالذبَاْ!!-مابتورإقرأ-إت،منا.!نسانخلهتاخق،الذيربكباسم))إقرأ

((.يعلملمماالإنسانعلم

يخش))إنما،ختيتهالهاصرفةإلىالوصرولهريةجروصيلةفانسهالوتتفيوهر

العلما.((عبادهمنالله

لاوالذب!ايعمهثالذبتيستورَهل)قلغيرهاغىالرجحان.اخ!!أمصقةاكقيمةوهر

يمصرت(

الص!!إلىيمتدرانماالدينيبالعلممرضرعهيختص!لاكةذكعنفضلاْوهر

والقمرالم!رالبيانأدمهالإنسانخلهتالترآناع!الرح!ت!الكرتبمفاهر

في-اتصهأا،اصيزاقووضعرفعهاوالسماء.يسجدانواالثجروالنجم،بحسبان

ساكهةفيها.للأفا!وضعهارخس"1واانأاتخسرواو"لابالتسصنالرونوأقيحوا.اصيزان

الرحمن.0(1-12والريحانالعصفنروالحبالاكصامذاتوالنخل

..؟الآياتهذفىفيإليهأوالإصارةبهالتصري!يحصللمالذتج!لمالع!!هوفما

أعم؟النباتاعم؟النئتاعلمفنرنها؟بثتىالتعبيروعلرمالغةااعم؟القرآناعم

اعمالإتتصاد؟اعص؟الرياضةصثم6الكيعياءاعمد؟الحباعم؟الأرضصبقات

العدالة؟

اختاميضيهتمماا.،باتمنغيرهاوفيكنهالتذا-جزدالآياتهذهفيتجىألست
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جميعأ؟ذكر.عن

والسنةالكريمالقرأنفيوأحكامهامسانلهاجاتقدالعلومهذ؟بعضكانت!اذا

هذهمنالكثيرأننجدفإننا))الوحي((؟هوبهاالعلمإلىالطريقفيكونالمطهر

والقنلتارةإ())التجريبهوإليهاالصريقيكونشئمسانلهامنيأتلمالتيالعلوم

اليلاواخدلافوالأرضالسمواتخلقفي)إنتعالىمولهإلىأنضر!أخرىتارة

نيويتنكرونجنوبهموعلىوقعودأقيامأالهايذكرونالذي،الألبابلأولىلآياتوالنهار

النار(عذابفقناسبحانكباطلأهذاماخلقتربنا،والأرضالسماواتخلق

طعامهإلىالإنسانافينض!!!تعالىقولهإلىاكذبعدوانضر،عمرانأل91-ا-ا09

نأوزيتهوقضبا،وعنباحبافيهافأفبتناشقاالأرضثققناثمصبأ،الا+صببناأنا

انضرثم24-32.عبسسورةرلأنعامكم(لكممتاعأوأباوفاكهةغلباوحدانقونخلا

0.03(الخلقبدأكيففانضرواالأرضفيسيروا)قلتعالىقولهإلىكهذلكبعد

العنكبرت.

يسمعرسنأذانأوبيايعقلوناقوبلهمفتكونالأرضفييسيروا)أفلمتعالىوقرله

مصراضيهااعىبابالقرأننتحتدوالتجربةالنضربابهوهذاأليس.الحج6؟بها.!

اصنب!أساتذةبهوكانوا!إيمانونثاطةتِبكلاخس!وناولجهالذحَ!البابذالت

بث؟!فيعاسنبينكماالعالمفيالتجريبي

فيا.لأبدإلىالجهلبابقفلفيالقرأنفيبا.معاأقاتبيانأنجدهلماذا؟ثكل

صنهكانأرلمثكلادرالفةوالبصرالسمعإنعلم.بهاكماليستتف)ولاتعالىقاله

.،لإسراا036مسمْولا(

الأزاهيربأحلىالعلمصريرتفرشفيالحديثفيجاءمماأقررلمبيانأنجدوهل

الهبااستااعمأفيهيصباصرياقأصا!)منوسلماعيهالهاصلىقرلهفيوالاررود

لهليستففرالعالموأن.العلملمالبأجنحتيالتضعاخلانكةرأن،الجنةطرتمنطريقاْ

العابدعلىالعالمفضلوأناخا،،فجافيوالحيتانالاْرف!فيئرصتالسمواتفىمن

لمالاْنبياءوأنالأنبياء.ورثةالمعاءاوأنالكراكب،نرتضىالبدرليلةالقعركفض!!

داوودأبورراه.(وافربحظأخذأخذدفصتاالع!إورثراوإنعا،درهمأ!لادينارأايه!ثِ

لترمذتي.وا
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الجعدأبيئبنصالميحكىإذاْلإسلامي.المجتمعقمةيتنموهوالعفمإلىانضرثم

فاحترفت؟أحترفث!تيتافاتمتوأعتقني3دربثلاثمانةم!لاي)اشترانيفيتول

.؟ةلهأذنفلمزاثرأاخدينةأميرأشافيحتىصنةليتتفمابالعلم

ا"،سلامياخجتمعقياممنذاعياوقيمةساميأهدفأكانالتعليمأننعرفأنرسكني

فيوكمبراا!صر،منكضدا.يقدمكانإذوسلمطيهاللهصلىالرمولعهدفي

.انداج

ائجتععرثاوهكت،والمشةالاقرأنفيالع!!بخصوصالإسلامأحكامجاتلحكذا

التب-بة.فيثكرالععليبلع!!النضرفَيالعلم:فيهيرتبضالذبَالعلم،العلمصربتفي

.الإيمانفيثحرباكينالعلمفيهيرتبصوالذيَ

التحدحَ!؟جا.أينومن؟التراجعجاءإذنأيقفمن

الذتيقتالفي،والعملالع!!بينالربصإهمالمنالإسلاميةالأمةفيالتراجمجاء

ذ!النحرويأقي.رالدينالعلمبهيئالربضإ!مالمناخداصرد!أوربافيالنسادفيهدب

)صتعنهالهارضيعلىلسيدنااخاْثورالقولفيالثلاثةالاْموربينلربضالتحبيتي

لموثر،الجنةيسترجبحتتيعملنيماووففيعلممالماعماللهورثهضمبماعمل

.(النارجبيتهحتىيعملفيمافهتيررلماعمفي!اتافىيع!!بمايمط

التياليةحيثص-العلحاءذكرلحاالتيالتع!!ابأتإلهمال!-أيضأالتراجع؟جا.

أضيا.:خمسةينتيآنذا!:الع!إلىترجه

اط!ررالذبتيستورَ،لحل))تلتعالرلترلهالجيلمنالخروتبتعمهاينوىأن:أولها

.((الايممونلذب!دا

ينانعمنالنا-!خيررسلماعيهالهاص!!لقولهائ!إتمنفعةبهينررأنثانيها:

.الناس

أنهرسَىخاالع!!لذهبالتع!!اتركالوالناسلأن.ْالع!!إحياءبينحَيأنثالثهاْ

ذهابه.ورفعه(يرفمأنقبلالعلمااتعع!)قالوسئماعيهالهص!!

العط"لاالآلةاط!بو،العملألةالعلم"لأن،بخلافهلابيمملأنينويأنرابعها:

لفه.
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الدنيا.صببهوْلأينه!ي.اْلآخررالدارتعالر،اللهوجهبهيضبأقالمتعلمرينبفيئ

قالكمامعأواْلأخردالدنياأقي-ممأا"لأمربتيناللآخرةواْالهاوجهبهطلبإذاالأنه

تهنةادنياحرثيريدكانومن،حرثهفيلهنزد1ا،خرةحرثيريدكان))ثنتعالر

ستأفضلفالتع!!،النيةتح!محيحاع!يتدرلمفإذانح!يب((،مرالآخرةفيومالهمنها

صلىأنهالخبرفيردقفقد.نيتهالعلميصححأنيرجرفإنهالعلمتعلمإذالأنه،تركه

ياسيحتىالدنيامنيخرتلمتعال!اللهوجهلفيرالعلماضب-ت:قالوسلمعيهالله

فإناالعإتصح!النيةأنكمافإنه!إذن(الآخرد.والدارتعال!الهفيكونالعلماعيه

،.الطريقبهي!تصل!،الهامنقريبأكانشيحدثإنمالهذاولكن،النيةيصححالعلم

-تكثيرنيهلناوماالع!!هذااخبنا))عنهالهارضيئيت-لالتبَمجاهدأمثالمن

(ث((.)6النيةفيهالهاررْقناثم.النية

مجالفيحصلاكخ!لمالتراجعبصأنهالتذعلى)بفالجهالتتفَيجا.أينمنأما

تاريخيأمعررفهركماالإملامياخجتمعتعرض،كثيرةعراملنتيجة،والتعلمالعلم

انهم-هروهذا-فم،بنيانهودمرتكيانهمنهدت.وا.لإستعمارالغونمنخرجات

الدين.فيهيستبعدن!قالبناًاعىبإعارفىلتسعحالعلمانيةجاعت

اخثكثة.هيهذه

-ب!ياْنضاحاْ%اخسبااعريفرف!أخذإلخارجيىالتأقفيتكضاخثكةإن

رترب!هها-العمانيةاضفرطرتحتالثسمينااخيةاكااْلأوضاأنوفي،استعمارياْ

أضيهتفييححممرأوتاالدبفييايستبعدالتيلِةالتهـبالضههذديتاقبرناجعلتهم

لر.إخلفهنارمنؤ.نص

التربوية.المشكلةفي:الثانيةالاتضية

تحديدخصمرورةفياليإمالإسلامياالفكريواجههااقيالترب!-يةاخشكنةتنحصر

الآتية:اهـانلمنموقفه

التربيةمنالهدفتحديد:أولاْ

بعضهايكهتفمخمنةأثافأاعيناتعرف!العصانيةالِةالتربالنضرياتأنالتذ

وجودمنالأخىبالهدفتهتما!جميعاْولكنهافاصدأ،بمضهايكوقوقدهاماْ!

الإنان.
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مبةا!الته،تارةالوصنيةاثرسةخلالمنأهدافأاعيناشعرضالنصرياتهذهإن

...أخرىتاراتالنرديةأو،والطبقية،تارة

البنا.فيالمحيحوضعهيأخذأنيصكنلامنهابعضأوجميعأالأهدافوهذ.

العبادةمفيومرفقالإنسانشخحمميةصناعةالتربيةاستهدفتإذاإلاالإسلامي

الأهدافجميععلىواخسيصرالحاكمهوالهدفهذايصبحبحيثفه،والتسليم

تابعة.ثانويةكأهدافشرضعأنص!إنالأخرى

الحديث.عصرنافيثانعةتربويةأهدافعلىباللوماياتىهناالإصلامإن

اصناخر!.أجلمنالتربيةيقرلاإنه

.الامتمتاعأجلمنالتربيةعنيرضىولا

مذمب.فيا.لانخراطأجلمنالتربيةإلريدعرولا

jوضيفة.اعىالحصرسلاعرالتربيةلايقصر

ولرسوله.الهالصاعة.الضاعةأجل-تتربيةيجعئاولكنه

التربية،فيالاْصاسيةالوصيلةتحتيد:ثانياْ

دببَنطريةوبفاصة،العمانيةاالتربرلةالنضرياتاعيناتعرخساالحسددهفاوفي

التجربةأرالخبردخلالمنا،إيكهتا،اضع!!اأقالساندة

.ابتداءا.لإصلاميىاصنه!تصردالنضسيةرهذ.

الأماس،فييخمع-بهاويعترفالخبرةيقرررهو-ا"لإصلامياصنهجأنذالت

خلالمنتاْتي!إنما،الخبرةخلالمنتاليلامعرفةوهي،الوحيصريقع!تاخعرفة

فياتنضفلباْنإلاأعيهرالتفلبالتحديهذااجهةمإإل!صبملر.لاالرصول.منالتنقي

الاحيخلالممنإلينااصئآالاخعارفالإملاميااخجتمعفيالتربويالبنا.نسم!كأ

حي.الخريهتمنمسسةأكحغانه!.ارصنةقرأنأ

.السصاندةالنقسعلمنظرياتمئمرقغناتحديدئالثا!ْ

يةوالنض!إ،رأتباعهففمدعندالتحليئيةالنصريةبينلياثتتأرج!التيتالنطرب3صتا

الرقية.أوالفربيةأوربابةاخختتفةبمدارسهاكيةالاإ
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رمضاهر.الجسدمسترىعنالإنسانارتفاعبحقيتةتعترفلاالنطرياتهذ.وجميع

عنه.المتفرعه

أصاسيأ.افتراقأالإنسانإلىالإسلامنظرةعنيفترقأمروهذا

بماإلاإنسانأيكنلمأنهإلاطينمناللهخلقهقدكاندىانالإسلامفيفالإنسان

ياتالنضاإمنيبقىلافإنهالإعتبارفيأخذإذاأمروهذاررحه.مننجيهاللهنفخ

كما،الررحتلكهو،الإنسانيةالنفسجوهرريجعلقليلا.إلاشيثأوالسلوكيةالتحليلية

الله.عنبعدهاأوقربها،مقدارهوفهمهافيالأساسيجعل

الوراثةعنالحديثةالنظرياتجبريةمنموقغناتحديدرابعاْ:

والتطور.والبينة

تمامأالإنسانتبعدعصريةجبريةمنتفرضهرماالنصرياتبهذهالتصدب!أنذلك

.والإحسانوالإيمانبالإسلامعليهوالإقبال،تعالراللهأماممسنوليتهعن

يعلىالرقتنفسفيفإنهرالبينةالرراثةاصيبعايعترفإذأنههناالإسلاموموقف

الدنيافيالنردمصيرتقريرفيالحاسمالعنصرويرا.،الثخصيةعنصرمن

.والآخرة

شخيرواوصلمعليهاللهصلىالرصولقولفيولتررهابالوراثةيعترفالإسلام

وخضرا.إياكمالبينةأهميةعلىأيدينايضعرهر.رساسالعرثفإنلنضفكم

-.الدمن

النردية.للشخصيةالحسمعنصريتركذلكمعالإسلاملكن

التحريم.سورةأخرفيالتذاعسأمثلةلنايضربوتعالىسبحانهوالله

للذينمثلأاللهضرب،ْالنبوةبيتفيوهماتكفرانامرأتيننجدالأولالمثالففي

..طلهةرامرأنرحةامرأكنررا

الكفر،قلعةفيوهيمنتةإمرأةنجدالثانياخثالوفي

.فرعونْإمرأةاأمنهللذينمثلأاللهوضربْ

البينة،معالمتوافقةالئخصيةنجدالثالثالمثالوفي
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متو)فقةكونهاومع..روحنامنفيهفننخنافرجهاأحصنتالتيعمرانابنةومرلمْ

قولهفيذلكفرديتميزمنبمالهاالفرديةذاتيتهاإلىتثبميرالأيةأنإلاالبينةمع

..فرجهاأحصنتالتي

وحديث.قرآنيةأيةفيالشخصيةلفاعليةالنهانيققرير.يضعالإسلامفإنوأخيرأ

iماIبأنفسهم.مايفيرواحتىبقوممايغيرلااللهإنتعالىفقولهلأية

صلحصلحتإذامضفةالجسدفيوإن)ألاوسلمعليهاللهصلىفقولهالحديث4(

القلبوهيألا-طه:الجسدفسدفسدتدىاذاكله،الجسد

...الملهمالتاندأوالزعيمأوالحاكمس!نوليةالفرديةالمسنوليةالإسلاميجعلرلا

راعفالرجل،رعيتهعنمسنولوكلكمراع)كلكمالأفراد،جميععلىيوزعهاولكنه

راعوالخارمرعيتها،عنرس!نولةررجهابيتفيراعيةوالزوجة،رعيتهعنومسنول

...(رعيتهعنومسنول

النظاميعملالتي-الثمخصيةمنْموقفناتحديد:خامساْ

بنائها.علىالاسلامفيالتربوكلا

الشخصيةفيمختلفةبجوانباهتمامأنجدالعلمانيةالتربريةالمدارسففي

المشخصية.هذهفيالتكامللحقيقةإدراكأنجدكما،الإنسانية

ترجعالتيرالإستعداداتالعناصرخلمةمسترىعنيرتقييكارلاالتكاملهذالكن

قدرةبثمن!الخبرةمنالمكتسبةوالصنات،البيولوجيةوالطاقاتوالفرانزاخيولإلى

والإجتماعية.الماديةالبينةمعالتكيفعلىالعناصرهذ.

بترأويبترها،تشولهأيشرههاالإنسانيةالثخصيةمنالعلمانيالموقفوهذا

الداخلةالإيمانيةالمواملمجموعةبإعلا.إلاالإسلامنظروجهةمنالأمريستقيمرلا

عليها.والسيصرةبهاتكاملهاوالترقيعلىوالعاملةالشخصيةبنا.في

بالله،الإنسانتربطالتيتلكهناالإيمانيةبالمناصرنعنيأنناالراضحومن

سوا..حدعلىوبالآخرةوبالدنيا،وبمخلوقاته

أساسيأتناقضأيتناقضتربرسأالشخصيةبناهفيالإيمانيةالعناصرهذ.إغفالإن
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جورها،بهالجهلإما:أمرينأحدمنينشاْذلكعنفضلأوهو،الإسلامياخنهجمع

فيالإسلاملنيجخصيرأتحديأيمتلالأمرينوكلا،منهاالتخنصبوجربالإعتاتاد!إما

لتربية.ا

":الاسلاميةالتربيةمنْموقانناتحديد:سادساَ

التربيةفروععلىالمييمنالأعلىالمرجعهيأم؟التربيةفروعمنفرعمجردأهي

؟لأخرىا

من:الأخرقالتربيةلأنواع!ناظرأقسمأباعتبارهاإليهاننضرهل:أخرىوبعبارة

إلخ؟واصهنمِة،والفيزيانية،رالتاريخية،طنيةوالوالفنية،الرياضيةالتربية

فيبالتداخللهيس!حلامعونلأ،خاصأنشاطأا.لإسلاميةاقربيةتصبحوعنديذ

الإسلاميةالتربيةتكونأم؟واخزايدةبالتصفليتهمأندونالأخرفالتربويةالنمثاطات

ومقاييسهوقيمهئناهيمهرتخضع،اخختفةاالتربيةأنواعإليهتقا-!الذيالمقياسهي

الصريحة؟

الاسلاسةسالترسةترفقتانالعمانيةامه-ماالأولالمْأْا..،ْ
-..-...لرصيههِ!مهجرسى

ا.لإسلأميةالتربيةأنالتكذ%و.!اخريض،اصتهافتادجردمنبنوعلهاوسمحت

الاْرلاخنه!صلفينفسهاتجدوهيى،بديلاْالثانياصنهجبغب-ترضىلاالصحيحة

اماكر،والفنر،الحسارالتحدقيمنهـالةفي

!إنالإنانأنتقررالتيالنضرياتبعف!نجداخعاصرالعماشيىاالفكرفيحتىإنه

وإلىثرجعي.اصار)!إلىأساسأيحتاجفإنهثخصيتهءبففياحتياجاتهتعددت

...(رفهمهالعالمراكإتفيمستقردثابتةصريقة

التربيهأنواعلكلاخرجعيالإخاراهيالإسلاميةالتربيةت!تلمإذافإنههناو-ت

وهذابديلأمرجعيأإطارأأخرىافسفاتاتخاذإل!يضطرنااخرقففإن،الأخرى

الإملأميةالتربيةمننوعربوجهالسماحبمجردعلأجهيم!ت"،للإسلامنقض

اخعزولة.أوالتابعة

،الأخرىالتربيةأت-اعفيواقداخلبالبيمنةإا!اككتتكا-لاالإسلاميةالتربيةإن

تربيةمزارعفيالبيضتفريخ!تنتحدثكيف:احصرالاامثالسبيلرعلى
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المفرخات؟هذ.صناعةإلىالإنسانهدايةفياللهفضلإلىنشيرأندونالدواجن

نأدون-مثلأ-التصححقولفيالنباتاتتلقيحفيالرياحدورعننتحدثوكيف

؟..ْلواقحالرياحوأرسلناتعالىْبقولهالتلميذنذكر

لكم)وجعلتعالىقولهنستحضرأندونوالبصرالسمعحاستيعننتحدثوكيف

إلخماتشكرونْقليلأوالأفندةوالأبصارالسمع

:سابعاء

مافرضتهالتربيةمجالفيالإسلاميالفكربراجههاالتيالوميةالتحدياتْمن

.والجامعاتوالمعاهداخدارسفيالجنسينبينالإختلاطمنالعلمانيةالتربويةالنطم

ويبدرالتعليمْ!مجالعلىمتصفلأأوبعيدأالجنسينبينالاختلاطأمريبدووقد

معيبأ...أوغريبأصوكأيفرضونهمصناعيهالإلحاح

ماوهو!الأولىللرهلةالموضرععرضعندالسليمةالفطرةبهتحسماهوهذا

والتدبر.القنلبعدعليهتستقر

النفميةاوالعقد.الكبتعن،براقةدعالىَإلىتستمعفإنكارذاكهذابينماأما

..الإسلاميالحمىخارج-تإليناتاْتيعناوينوكها،الجنسيةوالعاطنة،رالتحرر

هذافيالعلمانيةياتالنضاإمعتختلفالإسلاماستربيةأنفيهشتا"،ق!،التلأمراْإن

ر!يسيين:أمرينفيامقام

قيمةوهرالجنسينبينوالحصانةالمفةالإسلاميقررهاالتيالعلياالقيصة:أولهما

تهدرهااحديثةاالعلمانيةياتالنضاإبينمارجمأْا.لإعدامْحدإلىإهدارهاعقوبةتصل

،الحريةْبقيمةْالأمراتصلإذاإلا-ضنيلأولو-حضرأعليهاتضعولاهدرأ،

بحريةالمناداةحدإلىاليرماخعاصرالغربياصجتمعبارصلتاقيالشخصيةالحرية

إ.االجنس

فيالعلمانية!التربرسات،الإسلاميةالتربيةبينلقاءفرصةيتركلاأساسيفارقهذا

.الاختلاطمسالة

قبل،البصيرةالحذرةالوقايةبأسلوباخقامهذافيالإسلاءعناية:الثانيالامر
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يم!تالتيالذرانعيسدالإسلامنإنهناومنالعاتاب.أوالردعأوالعلاجأصوب

.ساباتأْعنهاتحدثناالتيالعلياالقيمةلإهداراتخاذها

وبخاصة-العلمد!رفي،والثبابالمراهقةدورفيالاختلاطبمنعهناالذرانعوسد

نأيمكنولا،يسيرهينأمره-الزواجسنفيهايتأخرالتيالحديثةاخجتمعاتني

العكس،علىالتذفيايامر!انماننسها،والتربويةالتعديميةالعمليةحسابعلىيكون

عواملعنبميدأالعلملتلقيالجوتنقيةعواملمنعاملأهناالاختلاطمنعيصبحإز

بالجنس..والإغراالتثاغل

نغسهاالأوربيةالمجتمعاتفينجدهماإلىيتعداهوإنماذلكعلىالأمريقتصرولا

.الاختلاطمنععلىقحرصتزاللاومدارصجامماتوجودمن

العمليةعلىالاختلاطمضارتبينالتيالحديثةالتربوسةالدراصاتبمضوتوجد

الت!إ.فيالجنسيةالفروقلرجردنطرأنفسهاالتعليمية

من،)47(كوشجنينرالانجليزيةالباحثةإليهوصلتبماايقامهذافينستشهد

اخترتبةالاجتماعيةوالآثاراللفةتعلمفيوالمرأةالرجلأسلوبيلاختلافهامةنتانج

نقطتين:فيالآثارهذهلخصتحيثذلك،اعى

ال!حادثةمختلفةقراعدطرفكلتبنينتيجةوالنسا.ْالرجالبينالتفاهمسره1-

هو.نطر.وجهةمنلآخراْفالص!إسلوكرتفسيره

منلكلاللفوالس!إكاختلافنتيجةالدراسيةالفصولفيتثورالتيالمشكلات3-

.والبناتلأولادا

الضررإلحاقإلىتؤديالأس!ربينلاختلافالسلبيةالنتيجةأنالباحثةوتقرر

اصجمرعاتافيعليهسيطرجنعىإلىالتحولإلىبهنيزديأسلوبهنلأن،بالإناث

الذيالتنافسعنصريفقدونلأنهمبالذكرر،الضررإلحاقإلىيزديكما.اخختلصة

المحارثة.فيالمرأةصريتةتخمد.

التربرمةالأضرارالباحثةبينتفقدالدراسيةالفصولفيتثورالتيالمشكلاترأما

منالأضرارهذهممضموتاسي،الجنسينبينالتحادثيالأسلوباختلافيسببهاالتي

هوصصاالرغملحى،البناتقدرةتنرقالتيالتواصليةالذكورقدرمنها:أمورجملة
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رمتى،يتكلمونمتىأفضلبصورةيعرفونفالذكوراللفويتقدمهنمنعنهنمعروف

كلامالإناثتتابعحينفيإليهمالأنطارلفتعلىالذكورحرصومنها!يصمتون

الاختباراتباستسهالوالتصاهرالتفاخرإلىالذكورميلومنهاصبر.فيالذكور

منالإيجابيةالمشاركةومنها.لأرانهنبالنسبةالتلقيظهرنالبناتأنحينفيالصعبة

وأتخميناتوتقديم!الصوتورفعبالنشاطيتميزونإذالمطروحةالأستلةنحوالذكور

فيالذكورميلومنها.سلبيةأكثربصورةيستجبنالإناثأنحينفيعديد"فررض

تساؤلهن،أوحديثهنأثنا.الإناثمنالسخريةإظهارإلى-خاصةالثانوسةالمدارس

أممكةعلىالدارسونيعثرلمأنهحينفيوالإستنكار،الإستهزاءهمهماتوإصدار

الذكور.نحوالاستنكارأوالسخريةبحورالبناتفيهاقامت

فيعريق،العلمانيةفيعريقعلمانيمجتمعفيتعيثىلباحثةدراسةنتانجهذ.

بعيد.أمدمنذالاختلاط

عنبقرله-الدراسةهذهلخصالذي-عمرمختارأحمدالدكتورالأستاذ!يعلق

أنهاصوضوع....كماهذاحرلتمتالتيالدراساتأهممنواحدأيعد)إنهالبحثهذا

)48(0(اللغرسةالجنساختلافاتحولالخاطنةالشانعةالمقولاتمنكثيرأصحح

بلادفيالأجنبيةاندارسانتثارإلىمنانلتانتأنبدولا:الثالثةالتضية

له.والكيدالإملامتحديفيودورهاالإصلاما

اخدارحمطعنبكلمةثم!أثرها،الفرنسيةاخدارسعنبكلمةالماقامهذافيوسنكتفي

لأثرها.لإنجليزيةا

اخعاهدةعنبقولهالقرنهذابدايةفيكليبربييرالجنرالالفرنسيالقالْديصرحا(

وخصيناثنينمنأكثركان11n-14191عامحرببداية)في:لبنانفيالفرنسية

إلىينتمونوفتياتفتيانهزلا.بينوكانمدارسنا.فيدروسهميتلتونتلميذألف

تعلنباريمىفيتالفتالتيالسرهـمةالمركزيةالجمعيةجعلمماعريقةإسلاميةعانلات

لفتها!تعلمواأنبعدفرنساإلىتتجه!عواطفهمالسوريينميرلجميعأن7111عام

عينصورهك!ية)إنيقرلثموقجردها.(إخلاصهامنوتاممحواالهاجيالمرعلىوخبررها

اصلدونتعملمؤسساتنا)إنويقول(الفرنسيةالمدعايةممتازوسصهيلبنانفي

الدراساتومعهد،القدسفيالعبريةالدراساتمعهدمتلالفرن!ي،النفوذلتفذية

يقول:ثم...(الموصلفيالدومينيكانيةالإكئيريكيةواخدرسةالقاهر"فيالإسلامية
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الفرنيةوالعبقريةالأفكاروعضةالإنسانيةوأعمالناثتافتنا!إشماعلفتناانتثمار)إن

)94(0(أبدأنهملهالاوسوفلناالمكملةالأعمالهي

.التعاإتعنغنىفيكلاموهو

كانالذتيلويدللوردأيضأصريحةبكلمةفنكتفيالإنجليزيةالمدارسعنأما2(

سنةبا"لإسكندريةفكتورياكليةفيألقاهاخطبةمنمصر،فيلبريطانياسامياْمندوبأ

يقول:إذم3691

والمصريين،البريصانيينبيناختبادلللتفاهموسانلمنمالديناكلنغاسيىأن)علينا

عا!ابرجهفكفررياكئيةتأسيسمنالوردكرومراضكلايةاختبادلالتفاهمهذاكانوقد

..تحاتقهاالكمةأناعتاتدضحايةوهي...خاصجهبِالإسكندريةفيتاْصيسهاومن

ايأجناسمختلفمنالثبانتطمكليةمنأفعلالرابطةهترلترصيدوسيلةمنرليس

(.العلياالبريطانيةاخبادتَ

ذإأبنانهانفسفي9191ثورأثرلإبص!إفياخدرسةهذهأثرلولدالوردايذكرثم

291وا1111سنتيفيحدثتالتيالحوادثأنالع!لهذانجاحمنبلغ)وفيقول

(د.).مانفارريحدثفلم!ببعضبعخميمالصئبنعكقاتفيثرتةلم

يجتمعون"،يزالونالسابقإتأبناًالكعةأنالرو!هتهاشمراراعسبلومما

فيقخص-هاانتيالهنينةW*نجاممحبتيمذالتفيبينبميةإفالهرية.اجتعاخاتهكل

لهم،شانبيتإلىنضره!)!لآنإليهاينضرونإنهمفكهوريا.كئيةفيانجليزبَمحيص

يحخسيلا"لاءْتِ)كلكةالتذثدرداقتصافع!تيترلثم..(مينهكل!تِلهاومحبتهم

بإتثيتةالالعشرةبافضل،البريصانيةالنضربوجهةايتسْبعهِحتىأصريلوقتاضيهم

تنىرمتىأعيبا،اويعصفرأساليبناْيفب!واأنقادرينفيصيرواوالتلاميذاخعلصين

تعليمأنإل!الوالونيتنبهالماضيفيعرفمماأكثرال!ةهذهيعرفأنالجمهور

بينللتناهمصلةلجعلهمكافيأيكرنمايالإنج!رأالثماررمنفيهمينميفيهاأولادهم

د()0001(البصالةعهدفيعضتهاأيامفيالإسكندريةكانتكصا..والفربيالرتيئ

أيضأ.التفيةعنغنيكلاموهو

فيهالحديثيصولزاخرسيلبينمنوالاعتبار،التذكرةضنيةكمينةتسوقهونحن

التيالبعثاترعن!وعرضهاالإسلاميةالبلادصولفىتمتداقيالأجنبيةاحدارسعهت
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وعن،امواصنينعاقولفيلبثهاتعورثموالعقاندوالأفكارالآدابلتلتيالفربإلىتذهب

دارنا.عقرفيالوطنيةمدارسناعلىهؤلاءيفرضهاالتيامناهج

يزول.أنلهلايرادالأعينأمامماثلوحاضر،ايصوللحديث!إنه

التشجيعوهذاالبثهذانقارنأندوناخقامهذانتركلاأنناالأمرفيماغاية3(

المعاهدشريحةإلىالاستعماريالعلمانيالنونبنطرةنقارنهأقول:الأجنبيةالمدارس

اخندوببكمةأيضأنشثيهذاوفي.تدميرهافيونيتهالمجتمعنيالساندةالدينية

عامألفهالذيكتابهفيالأزهرعنجاضطالتيلريداللوردالبريطانيالسامي

الجامعةقبضةفيكانمصرإلىالإنجلتقدمماعندالو!نيالتعليم)إن2393211(

الجامعةهذهفييتخرجونالذينالصلبةوكان...بالدينالتمسكالثمديدةالأزهرية

هت.لكانتالأزهرتصويرأمكنافو....الدينيالتعصبغرورمنعطيمأقدرأيحملون

فحيننذتحقيقهمتيسرغيرالأملهذامثلأنبداإذاولكن...الخطر،اجيلةخصوة

لهيتاححتىالأزهرينافسالذيد()3اللادينيالتعمم!فيمحصورأايامليصب!

يتطورأنفإما:أمرينأحدأمامنفسهالأهريجدمرفزلكوعندوالنجاحالانتشار

...!ويختفييموتأن!اما

الدضايةمراكزمنمركزأبإصفهالأزهرأهميةإنذالتْبعدلويداللورديقر-لثم

اصتفلالهفحاولوا،التذالرصنيرتأدركوتد.،.الإمكاناتشددةلبريصانيااصعادية

اعىالإنبيزليضرةال!ثديدةاخعارضةررحنمرذاتاعىوترتب.مأربهمكييد

د)1التعيما

الت!إيئ.تتض!نىفينحن:ثالثةومرفى
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الفصحىالعربيةاللغةمجالفيالتحديات

والأخلاق،الفن،دبوالأ

الدكتورللأستاذ

فرغلحسنثاشميحيى
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الربيةالبلادفيعليهاالتضييهتأوالفصحىالعربيةالغةاخنهتإلىالدع!ةبدأت

ع!ثر.التاسعالقرنمنذبلادناعلىهجمالذيالاستعمارطلانعمعوالإسلامية

الناسيتكلمهاالتيالغةبامالع!إكتابة)03(اخقتصفاقترح1ول1سنةأواخرففي

(.العاميةاللغة)أيالعامةحياتهمفي

مصر-في1.\هليةالإستننافامحكمةقضاةأحد-ولمورالإنجليزياالقاضيألفثم

العلملفةاتخاذها،صلبلنها،قواعدفيهوضعالقاهرةْلغةسماهْكتابأ2091عام

وا/\دب.

مهندس-كسولكروليمالسيرهرأخرانجليزبَدعاحينجديدمناحسالةوثارت

حيثعمليةخصوةالتذإلىوخصاالعربيةال!غةاهجرإلى2691عام-مصرفيللرحَ!

امصريةالغةاصماهْبماالإنجيلمنأجزاًترجم

!أيدها.بهاوأصادةالدعه-5موصسلامةحينذاكاخعررفالصريالكاتبونوه

أنهاإلااخستولاتمختلفعلىمحمرفيالدعوةهذ.لقيتهاالتياخقاومةمنوبالرغم

الجتيد.دعاةيسمونممننفرأتجتذبأنوإصراربإلحاحاستضاعت

خرامفيالنارلينفخواالنعبيةوالقرعيةغطاءتحتيتسترونممنبعضهمفجاء

اللاتينيةالحروفاستبدالمنتركيافيالكماليرصنصنعبمامشيدين،الدعوةهذه

وتحريم،بهبالتعبدالنا-!وإلزام،التركيةللغةالقرأنوترجمةالربية،بالحررف

الثديدةالرقابةتحت.ضعتمحدودةدينيةمعاهدغيرفيالعربيةتدريس

-نذوالسينماالممسرحلفةالعاميةاتخذتحينالفعليالانتشارفيالدعوةأخذتثم

هذافيوجودالفصحىالعربيةللغةيعدولم،ماليرإلىالأولىالعالميةالحربأعقاب

نادرأ.إلاالميدان

الحوارفيالقصةكتابمنكثيرفاستعملهاالمكتوبا\دب1نيالعاميةهذهظهرتثم

القصةكتابةفيالأصلهياليرمأصبحتحتىزشِبروايتهفيكتبْهيكلْبمايدعأ

.استحياءعلىنادرأيالُيماإلاالفصحىمنالكاتبيستعملولاايادبيةالروايةأو

(.بعثةطالب)مذكراتعوضلرسبهاوكتب
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.الأعلامياتهمنجرمالماميللشروأصبحالشعرنيالعاميةهذهظهرتثم

.الأدبأساتذةلهموينطرالنتاد.بهمومبشر

متلصصة-حينأتتسللأناسنصاعتالعاميةإلىالدعرهذهأن.ذلكمنوالادهى

مجمعالنصحىالعربيةاللنةحصنإلى-حسينمحمدمحهدالدكتوريقولكما

عنبحإثأومقالاتباسمهالناطتةمجلتهأوأروتتهفيظهرتإذالعربيةاللفة

نيأصاروقد،)56(المعلوفإسكندرعيسىأعضانهلأحدالمامية(العربية)اللهجة

العامية.لألفاظمصولأمعجمأألفأنهإلىالمجمعمجلةمنالرابعالجز.

فيةالثتنجنتهاأصدرتحيثذاتهاالعربيةالحولجاسةإلىالعاميةفيروسوانتقل

فيهجمعتفريحةلأنيسدراستهاْوأسلوبفيْاللهجاتكتابأ5591عام

.العامذلكفيالعربيةالدراساتمعهدفيألقاهاالتيالمحاضرات

وحروفها.الكتابةطريقةتفييرإلىأخرىدعواتالعاميةإلىالدعوةوصاحب

بد"لأالحروفباستعمالالسيدلصفيأحمدبهتقدماتتراحالدعراتهذهأوانلومن

محمدكمةكتبناوإذاإساعدون(هكذاكتبناهاسعدَكمةكتبنافإذا،الحركاتمن

النصب،حالةفي(دانمما)موحاأوالرفعحالةفيلت(مما)موحاهكذ)كتبناها

...الجرحالةفي(ممدين)مرحاأو

عاملهحديثفيلفرص!عالموهوالكرمليأنستاساياببعدفيماالاقتراحهذاواْيد

اللينحروففيهاتستعملللحركاتجديدةأصكالاقتر)حإليهوأضافم2291

!لىع،همثلالاوربية

الرتتفيدعاتدالعاميةإلىدعاالذيولمررالقاضيكانهذاعلىسابقوتتوفي

العربية.الحروفمنبدلأاللاتينيةالحروفاستعمالإلىننسه

كتابةباقتراح4391عامفيفهميالعزيزعبدهوالمجمعأعضا.منعضوتتدمثم

امتدتجلساتعدةاقتراحهببحثشنلالمجمعأنوالغريب،اللاتينيةبالحروفالعربية

.سنواتثلاثخلال

العربيةاللغةعلىالقضاءهيواحدةغايةنحويتحركونكانواوإنجميعأوهؤلاء

يختلفرسنقدنإنهممثلأ-اللاتينيةللغةحدثكما.تاريخيةلفةإلىايهاوتحوالفصحى
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التوسطإلىيدعووبعضهم.صريحةدعوةالعاميةإل!يدعوفبعضهمالتناصيل،في

تفييرهافيالكاتبوحقالفة،اتص!-مرإلىيدعووبعضهم،والفصحىالعاميةبين

ابأبهإستاطإلىبعضهمتعروتارة.زهبمذبأي!إلىالتغييرهذاكانكيفما

إلىبالدعرةاكتفواذلكمنشىفيينجحوالمنإذاتواعد..تعديلأوالنحومنممينة

لضبصهاوالمعاجمالقراعدووضعؤأساليبهامفرداتهاوحصرالعاميةاللهجاترراصة

القرأنلفةعلىذلكأثرعنصا!لتفإذا.العلمباصمذلكإل!يدعهتدإحصانها.

!إالقضيةمنالديناستبعاد:العمانيةاباسماصاحر

التراثهذاقيمةمنبالتتليلاأجابرالتراثعلىالدعوةهذ.أثرعنساالتهموإذا

...!أخرىتارةالجديدةالعاميةإلىإ()إمنهالصالحترجمةوبإمكان)57(،تارة

ثالئة.تارةالتراثبهذااستهتارأبأعينهمغامزين

)58مصادرهإلىبالرجوعميسورأالدعواتهذهعلىاخوضوعيالردكانوإذا

:النتا!بعضنلخصأنهنافيكنينا

لأمور:رفضهامنبد!!العاميةإلىالدعوةفبخصوص

وسانروالتراثوالحديثالقرأنلمطالعةالفصحىءتيستفنونلاالمسلمينأن1-

الدين.كتب

فيشاشعةوهيالعامةأفهامعلىغريبةليستالفصحىالعربيةاللغةأن2-

والعامة.الخاصةيفهمهاوالمجلاتالصحف

؟-

اللفةفيبدعأليسوالفصحىالعاميةبينالاصتعمالمجالاتفيفر!قوجودأن

ينهملاالإنجليزيوالعامي.رينانأبحاثينهملاالترنصيفالعاميالبربية.

شوبنهور.ماكتبهلايفهمالأخانيوالعاميصبنسر،ماَكتبه

ومغربية،!مصرية،.شاميةعاميةبينتنوعإلىيؤدىالعاميةإلىاللجو.أن

ثمالأقاليمهذ.بينالتخاطبقيأشمدصعوباتتظهرثم..إلخوخليجية!وسودانية

الفصحى؟غيرتكونفهلمشتركةلغةإلىالحاجةتطهر

والتتدموالع!!الحضارةمواكبةفيتاريخيأالناجحةتجربتهاللفصحىأن

لغاتإلى-والتقدم!العلمالحضار-أجلمنهجرانهايجوزفكيفرماتزال.

؟ذاكمنثئفيدورأيلهايكنلمعامية
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بردفنكتفيالعربيةغيرثيدةحررفاستعمالإلراكعرةبخصوصأما

.قي-رإذالعربيةالحروفمناصرةفيفسوننيناألنرالإيصاليالمستشر:

اتالأردناول.العربيةالفةالصبيعةالوافهت،!ههوالرب!الخضأن1-

فيجدتةحروفاْءنخترأتاعينالكانالعربيةبالحررفاللاتينيةالحروف

!!ف.ط.ث-ا-،-!.تَمثللحررفأص!اتعاتتعبرلكي(؟ة)اللاتينية

.غ"ع،ض

تلت.إلرحاجةفيلب!العرب!احْضوا.الحروفكبر!لمميزةالاختزالأن2:

.غيرهاعر!متت:البابهذافيغني!لأنه

)كيفإذخصيرةنتالْ!يستتبعالربيبالخهاللأتيني)اخصاصتبدالأن2-

اكيا-.في1،صلاميةااْ!ثاباخفتهاالتيالعضيثةالكنررزمصيريكون

اخصبانةمدهوكهاوغيرها.والننونوا!لآدابم،وال!إالفسفة.وا،والفته

ثأنهالناالحر!اتالأنمتعذر،فونخصرأنهفرركنهذا!أمر؟الربي

اللاتيني.فيا!لأهميةكبيرةغيروهي.العربيالخضفيالكبير

منالسبيللهذافيتصرفالتيأنةالطاالنفقاتنتصورأنيمكنلاولأنه

جلرحَا.غير

نأالضرورتيمنلكانالعربيالخصاإبدالفياحنفعةأنافت-ضناوإذا

فيوحبةمصر!انتولهبالضار.صقةالفالعوببيناتفاث!ذايسبهت

والآن.الربيةالرحدةانشضاسببهذافيكوناللاتينيةالحروفاختيار

تفيرتفإذاا"لإسلامي،العالمفيالعربيةوالعلومالآدابمركزهيمصر

اخمتاز(الادبيالمركزهذ)مصرفتخسرالعربيةالحروف

بالحروفاللاتينيةالحروفاستبدالهانيتركيامتابعةعلىانينوويعترض4-

محاربة!هوسياسيأ،كانتركيافيالتغييرسببأنمقررأ.العربية

)95!ال!سلاميوالدين،العربيالعنصر

،*8

ن!،والتروي!العاميةإلىةبالدعرءسوا-الفصحىمحاربةأنالواضحفمنوأخيرأ
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واضحةأمورأفتستيإنما-العربيةالحروفمنبد.لأاللاتينيةالحروفباصتعمالأو

:الاضوحث!دأ

وتنريتهم،الدينفيبتفريتهمخاصةوالعرب.)06(عامةاخسلمينتفريهتأولها\(

حتىالعالممسميبيناخحتملالعربيةالفةاصعتهعلىالضريق!تضعاللفةفي

وحدتهم.ْلاتتم

كةتراثهاعىوالحكمالترأن،الاْغظمكتابهإلى)خيسوراصسلمطربتقحع2(

باصوت.

نيالدينيكتاببقراءةاعيهتفاخرهفيالمسيحيعلىميزةالمسلميصب!الأأن2(

!إمترجمإلىحاجةدون.الأصلينصه

فيخصتهوتتممالص!يبياالفربصدرسكجالأهدافهذهأنفيصثكمنوليس

المفرب.فياعيهقضتكمااخشرقفيا،صلاماعلىالقضاء

الإسلامايتجهأينإلىكتابهفيجبهـ.الإستعماريالستثر:يقررهماوانضر

التيالربيةالحروفمضاهرهاأهمصتأنصتالإسلاميةالرحدةعنكلامهعند

ثقاففلفةهيطبعأ()الفصحىالربيةالفةاوأت.ا!سلامياالعالمصانرفيتستعمل

.ةحيدليا

تعدلمتركياأنبث!ماشةيقررالذيكاممفايرالأمانيالمستثرقبهيصرحماوانضر

إ()إالعربيالترأنقراعة)إنيقر-لوإذ!بمدارسهايدرسلاالدينلأنإسلاميأبلدأ

اللاتييةالحروفاستبدالبعدمستحيلةالآنأصبحتقدالإسلاميةالشريعةوكتب

.(العربيةبالحروف

اللغةعلىنهافيأالقضا.علىأوثكقدكانالذيالفرنسيالاستععارمافعلهوانضر

أشدعليهاوضيق.معاركهأعنفذلكأجلمنوخاضأفريقيا.ثمالفيالعربية

وقواعدهاالبربريةاللهجاتدراصةفيالكتبمختلفستشرقوهووضعالتضييهت

الفصيحة.العربيةمحللإحلالها

الذيالنرنسيةامفربيالعمللجنةتقريرعنالهراويحسينالدكتوريقولهماوانضر

1-4
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البلادفيالمستثرتونيرسلهاالتيالسريةالتتاريرعنفيهوماجاًيد.فيوتع

أولوأنالإصتعمار.سعتتنافىروحهدان.الإسلامختاومةحكوماتهمإلىائستعمرة

بإحياءعنهاالناسوصرفالعربيةاللفةأهميةمنالتتنيلهوالسبيلهذافيواجب

قرأنهمالمسلمونينهملاحتىالعاميةواللغاتأفريقياثمالفيالمحليةاللهجات

)61(0(عواطفهمعلىالتفلبهـلمكن

عننيهايدافعإبراهيمحافضاللثساصبأبياتنستشهدأناخقامهذافييحسنوقد

النصحى:

لسانها:علىيقولإذ

وغايةلنضأاللهكتابوست

ألةرصفعنماليرأضيقنكيف

كامنالدرأحشانهفيالبحرأنا

تاعبالفربجانبمنأيطربكم

عرفتميومأالطيرتزجرونولو

وعظاتبهأيعنضقتوما

خخترعات.أسياوتنسيهت

صدفاتيعنالفواصسالوافهل

حياتيربيعفيبوأديينادي

وشتاتعثرةمنتحتهبيا

:الا.دبمجالفيالتحديات

نرارثتهبهاكتابتهمفييقرنونهإذ،الدينمحاربةفيخفيامذهبأالأدبا.بعضيذب

ح!ينمحمدمحمدالدكتوريقولكما-للتارئتاركينأساطير،منالشعوبمختلف

إلاتصلحلاالتيالأساطيرمنمجموعةإلاليستالأديانأنذلكمنيستنتجأن-

.الخيال!إمتاعللتلهية

عن-حياتهمنمبكرةفترةفي-هيكلحسينمحمدللدكتورطرللمقالذلكفمن

الأديانوبينبينهامقارنأ،الدينيةالفرعونيةالعمَاندأ!سسخلالهمنناقش،إيزيس

ألسنةعلىأجرىوقد،يزعمفيماأثارمنفيهاماتركتإلىمشيرأالسماوية

)62(.لهوغمزبهوتهكمالدينعلىجرأةفيهاعباراتهذامقالهفيالحوارأثمخاص
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حين(السيرةهامشاعى)كتابمقدمةفيحسينطهالدكتورماكتبهالقبيلهذاومن

والأ!اديثالأخبارهذ.)إنويقول،جميلةأساطيرأقعلىإلاماجمدبجمديهألاأققد

التنكيرأساليبلهاتستقمولمالمنطقيرضهاولمالعقلإليهاْيطمننلمهيإزا

واستراحاتهمالسذاجةإلىوميلهموعواطفهمويشعورهمالناسقلو-فيفإن،العلمي

نأإلىويدفعهمفيهاويرغبهمالأخبارهذ.إليهممايحببوعنانهاالحياةجهدمنإليها

...(الحياةعليهمتشقحينالنفسعنالترفيهعندهايلتمسوا

كتبهنيماالصريحالعلنإلىصاروإنما،الخنيالملميححدعندالأمريقفولم

يطبقوفيه2691عامظهرالذي(الجاهليالشعر)فيكتابهنيحسينطهالدكتور

ننسىأنوتاريخهالعربيال!دبعنالبحثنستتبلحين)يجبيقولإذالعلمانيالمنهج

فيلنجتهد)يقولثم....(بمايتصلوكلدينناننسىوأنامشخصاتناوكلقوميتنا

بنصرمكترثينولا.منهمالغضأوالعرببتمجيدحافلينغيرالعربيالأدبندرسأن

...(.والأدبيالعلميالبحثنتانجوبيئبينهبالملاسةمعنيينولا،عليهالنعيأوالإسلام

!إسماعيل،إبراهيمعنتحدثناأنللتوراة)يقولإذذلكبعدضربتهيضربثم

يكفيلاوالقرأنالتوراةنيالإسمينهذين!رودولكنأيضأعنهمايحدثناأنوللترأن

بهجرةتحدثناالتيالقصةهذهإثباتعنفضلأ،التاريخيوجودهماإثباتفي

نوعأالقصةهذ.فينرىأنإلىمضطرونونحن...مكةإلىإبراهيمبنإسماعيل

!القرأنواليهوديةالإسلاموبينجهةمنواليهودالعرببينالصلةإثباتفيالحيلةمن

ذإالشعبيةالأساطيرمنهجوبينكلههذابينيربطثم...(أخرىجهةمنوالتوراة

نأتفيدالتيالأسطورةهذ.تقبلأنمنقريشأيمنعماهناكفليس)وإذنيقول

مشابهةولأسبابذلكقبلروماقبلتكماوإبراهيمإسماعيلتأسيسمنالكعبة

!حببريامابنباينياسمتصلةروماأنتثبتالونانلهاصنعهاأخرىأسطورة

واستغلها،الإسلامقبيلظهرتالعهدحديثةفهيواضحإذنالتصةهذ.%مرطروادة

!إهكذا..(دينيلسببالإسلام

التاليةالطبعاتمنالعباراتهذهبعضحذفإلىاضطرقدالكاتبكانوإذا

معهأجرتهالذيالتحقيقنتيجةالجاهليالأدبفيبعنوانْأخرجهالذيللكتاب

وأالمتدماتيحذفلملكنه،لبحثهكنتانجحذفهاإنمافإنهأنذاكالقضانيةالسلطات

صرحسواًالنتانجهذهمثلإلىيزديأنشأنهمنوالذيالكتابعليهقامالذيالمنهج

بها.يصرحلمأو
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الشتابمنهجْالأخذمنادعاهماهوالضلا-لإلىبهيؤديالذيالكاتبومنهج

وهوبرتراندرسلالبريطانيالنيلسوفبذلكصرحكما،عقيممنهجوهه.الديكارتي

بمنهجالأخذيدعىوهوالكاتبمنهجأن.علىنفسهافتجريبيالعلممنهجعنيتحدث

أسلوبهفيهايجرياجميعهاظنيةمقدماتخلالمنبنتانجهيجزمذلكبعدنرا.الثك

ماهناكو)ليس...(الممكنمن!)ألبسأعتقد...(و)أكاد)لعل...(مثلبتعبيرات

نتانجإلىالمتدماتهذ.ضلمنينتقلأنقلمهيحترملباحثيجوزباللهفكيف...(يمنع

؟إ!جزمبماويجزمقطعبمافيهايقص!!

كلفيهاابتعد،شخصيةانصباعاتعنيعبركانإنماالكاتبأنلنايتبينهناومن

لننسه.زعمهالذيالعلميالمنهبمعنالبعد

نتانجإلىوأدت،الأزهرقادها،واسعةعنيفةمعارضةلقيالكتابأنالمعروفومن.

أهدافهم،ءوراالإلحادأربابفيهاوتكتل.عنادهمفيالعلمانيونفيهالبئ،أيضاواسعة

لمنالبحثلمواصلةإليهانمثمير.رصينةعلميةردودعنالمقابلالجانبفي!أسفرت

أراد.

فريدمحمدوكتبالقرأنرايةتحتكتابالرافعيصادثمصطفىكتبفقد

كتابهحسينالخضرمحمدالشيخوكتب(الجاهليالشعركتاب)نقدكتابهوجدي

التحليلي)النقدكتابهالفمراويأحمدمحمدوكتباهي(الجاالشعرفيكتاب)نقض

وكتبالراصد()الشهابكتابهجمعةالصفيمحمدوكتب(الجاهليالأدبفيلكتاب

التيالتاريخيةالأخطاًالعلميةبيانفي)محاضراتكتابهالخضريمحمدالشيخ

)نقضكتابهعرفهأحمدمحمدالشيخوكتب(،الجاهليالشعرفيكتابعليهااشتمل

.(الكريمالقرأنفيمصاعن

منكتابعنوانحسينطهغيرأنبعدكتبهإنماالفمراويكتابأنبالذكروجدير

منغيرأنبعدفانبعث)عادالمؤلفأنمقررأ(الجاهلي)الأدبإلى(الجاهلي)الشر

المنهبمفسادبإبراز)احتفل-الغمرابأي-وأنه.(حقيقتهمنيفيرلم!إنزيها

تراثيهدمأنيريدوالذي،العلميجهما!مماكثيرأالعلمباسمحوىالذيللكتابالعلمي

كتابهفيالغمراوييتكلموحيث.!علميأدليلاْيقدمأندونالعلمباسمقرنأعشرثلاثة

ضر!روعن!المنهجلهذاتصبيقهفِسادوعن،ديكارتلمنهبمحسينطهتصورفسادعن

.العلومباختلافالبحثمناهبماختلاف

8..
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الشعبية.الأساطيروبين،الحقالدينىالقصصبينوالمقارنةالملميحأسلوبأما

فينجدهاالتيالشبهوجو.أنفنقرر،الجاحدينمنمقنعكسأندحضهفيفيكفي

علىدليلأليستغيرهمأوالنراعنةأساطيروبينالسماويةالديانةبينالمواضعبعض

ل!!نيمابعضإن:نقولوإنماالأساطيرهذهمنمادتهاأخذتالسماهـلةالديانةأن

بناً،الأممجميعوجاتسبقتالتيالسماويةالأديانمنآثارأيكونقدالأساطير

أنهعلىدليلوالآية.(نذيرفيهاخلاإلاأمةمن)وإنتعالىتولهمنمقررهوماعلى

عليهاوزالواومزتجوهاأصحابهاحرفهاالأممجميععلىسماويةرسالاتتنزك

الذيالحقالمقياسريصبح.الأساطيرتلكفيمادخلذلكم!تفدخلمنهاونتصوا

إلىالمحنوظةالمصونةالخاتمةالرسالةفيماجا.هوفيهاوالباطلالحقبينمايميز

اختبإعوجع!إافرعأ،الأصلجعلوالقومفبعدا،الإسلامرسالةوهيألاالقيامةبوم

وماهم،الشمسوجهبهايحجبونحْرقأالباطلتصاصاتمنواصطنعواتابعأ،

المصموسة.عيونهمعنالنورغيربحاجبين

حسينطهعلىالردفيكتبماأجودمنكتابأالمقامهذافيننسىأنلنايجوزولا

حيث(الجاهليالشمرمصادر)بعنوانأخرجهالذيالأسدالدينناصركتابوهو

المستشرقين.دعاوىمنعليهابناهالتيالأصولفيهفضح

+*+

وأتباعهتلاميذ!حسينطهبعىفجاءينقطعلمالإصلامعلىالهجرمسيلأنعلى!

لأحمد(الكريمالترأنفيالفنيالقصص)كتابإلىبالإشارةهناونكتفي،ومريحوه

الترأنفيماجاءصدقإنكارفيأستاذ.نهجعلىفيهجرىالذياللهخلفمحمد

واشتثربالأستاذاحتنلتكمابالتلميذالعنمانيةالأوساطواحتفلتتصص.منالكريم

محضعلىمبنيوهوطبعةعشرةخعسالآنحتىمنهطبعإذواسعأانتشارأالكتاب

للممرفة.كمصدرالوحيعتمادامنتمامأخاليوالفروض.لإدعاواالإنكار

الإنسانفثلفيهاصورالتيحارتنا()أولادبروايتهمحنوظنجيببعدهمنءجاثم

ايارساطواحتفلت،خياليدراميأسلوبفي،اللهوجودعنالبحثفي-زعمهفي-

السلطة،!إنكارالأزهر،احتجاجرغمعنهودافعتبالكتابأخرىمرةالعلمانية

لهالكارهةللإسلامالمحاربةالعالميةالعلمانيةخياشيمإلىأخيرأالكتابزخموتصاعد

.8691لعامالآدابفينوبلجانزةفأعصته

ه.،
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للإسلامالكراهيةشديدالفربيالعالميحتفلأنبعدالمستفربمنيكونفهل

فيمعهودةببذامةفيهاهاجمالتيرشديلسلمانشيحانية()آياتالساقطةبالرواية

والرسول،والأنبياه!الملانكة،فيتتمثلالتيالدينتيمكلالإسلامعنالفربكتابات

لأصحابه؟لندجاته

الذينوالمبشرينالمستشرقينوحلفيتتلصخأزيالأإلاليسواوأمثالهمهؤلا.إن

في-حياتهمنالثانيةالفترةفي-النقابهيكلحسينمحمدالدكتررعنهمكشف

مناتمنذأوزارهاالصليبيةالحروبوضعتما)برغميتولإذمحمدحياةكتابهمقدمة

تريبةعصورإلىهأثعلى)63(محمدضدايسيحيةالكنيسةتعصبظلفقدالسنين

منبالدونالتبشيرظلماتفييمملخفيأيكوإنأثد،يكنلمإنيزاللاكذلكولعله

وأمريكاأرربافيوفلاصنةكتابإلىتعداهابلالكنيسةعندالأمريقفولمالرسانل،

تنكر.(حلةبالكنيسةتص!هماتكنلم

المتدمةهذهفيهيكلصرحلتد:بقولهذلكعلىحسينمحمدمحمدالدكتورويعلق

ماكثبعنيرىأنلهأتاحتقدالعمليةحياتهظروفأنفبين.الكتابتالينهبسبب

مالهوتبين،الرأيحريةباسمالإسلامعلىالطاعنينلقنجيدجهودمنالإستعماريبذل

بل،الإسلاميالثرقبلادفيايعنويةالروحعلىالقضاءمنالإستعمارإليهب!د

)64(كلهاالإسلاميةاالبلادفي

.أصرهعلىغالباللهلكن

رأسأدبهممنيصطنعون،إسلاميةبأسماءيتسمهتمنبعضكانإذاأنهذلك

الغربأدباءمنقيضاللهفإن،للإسلامكيدهافيالعاخيةالعلمانيةلزحفحربة

نانمةاطقامهذافيونجدالإصلام.فيالحهتبمناصرةيصرحمنالكباروأعلامهم

الشهيرالإنجليزيالفيلسوفالأديبكارليلماستركتبهمابذكرصنهانكتفي.طويلة

هذاأبناءمنشدينفردأيعلىالعارمنأصبح)لتديتولإذالأبطالكتابهفي

يشاعمانحاربأنلناوأنكذبالإسلامدينأنمنيضنماإلىيصفيأنالعصر

)13(.(المخجلةالسخينةالأقوالهذهمثلمن

الذيالت!ثومهأنمنواتفيمرِنتجو-المعاصرالمستثرقتررهبماذلكعلىونثني

يريدلاوالتيهوفيهاثامنةاخمةلةإصمتاطإلا)ماهو)66(بالإسلامالغربألحقه

)67(0(ذاتهاأوربافيالقايمةالشرورترمز)وأنخا.(بهاالإعترافا
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والأخلاقالفنمجالفيالتحديات

ولكنهبهاوالتربصالعتيدةفيالتشكيكعلىاخنحرفالملمافيالأدبدوريقفلم

تحدياْيمثلالذيالأمرا.!خلاق،وسدميروالمجونالفسقإلىالدعوةفيمكانهاحتل

للأديبمتالمنالهدامالد!رهذاعنتعبيرأأجملنجد!لا.الإسلاميللفكرعيلياْ

أريدماذاتدرى)ألافيقول(الماجن)ال!دبعنيكتبوهوديابتوفيقمحمدالمعروف

فيقرأهاالممثلويمممهاالكاتبيكتبهاالتيالروايةتلكالقارقبمياسيديالماجنبالادب

بينالصلةهوواحدمحورحه-لادثهاحهكلوتحور،)68(ألرفتمثيلهاويشهدألوف

احتراموعنالعناف،وعنالثرف.عنالصلاتأبعدصلة؟أيةولكن.واحرأةالرجل

باسمها.جديرةا!!نسانيةماكانتلولاهاالتيالحرمات

موضعوعنكرامتهاعنعذر)ءزوجةيخدعأنهمهكلرجل؟امرأةوأيرجلوأي

الخلقمانعة!امرأةحين.كلفيأوالأحيانأكثرنيفيفلحعصمتها.منالتقديس

فيطويلةوقصةحليلها....ممورإنسانلكلوتنتادبالرجالتلهوأندنياهافىِهمها

الطريلةشنونهمنيمتوتتولاالكونحوادثفييرىليسكاتبهاكأن،اثنينأومجلد

وخجلا.حياءالبنينووجو.البناتوجناتفيالدملهايصعدأمورسوىالعريضة

وأز!اجإلىاخسمرم!الهوىالملطخالفرامهذاأحداثمنحادثينتهيأنوتل

.ا.لإصنافكلالإسفافوهوأبداالهاويةهيبلاإبا.أوشمم

دواعيمزناعم!ثيربكلنثهاومهالأزاهيرمنبضروبالكاتبيزينهاهاويةأنهاعلى

.....الدنىالبهيميوالمتاعالشهوة

فنسميهنتجوزوإنماالماجنبالأدبنسميهماهوالكتاببعضآثارمنالنوعهذا

حيثمنأدباءفهم.البيانأنمةمنبعضهم،حاذقينكتابإلىمايعزىكثيرألأنهأدبأ

ا!اخلاق.بمكارماتصافهمحيثلامن،الكتابةصناعةإلىانتسابهم

يعتذرونولقد.اللاتينيةالأممكتابمنطانفةفيالشهويةالنزعةهذهتكونماوأكثر

وهم،....الح!اةوامعمنمأخوزةسصانمفهمفىلرسيونهاال!ىالصورهذ.بأنأح!انا

ممقوتأشوهماهوكلبأنالناصيقنعواأنيحاولونممارونسوفسطانيونذلكفي

.واستنكارهمحاربتهلابهءوالإغرافيه!الإفاضةتكبيرهيباحوالصباثعاياخلاقفي

،.7
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ماثنايافيينطهصكل!السيناتلمكاستنكارهمباْنا.لاعتراضهتاع!تيجيبهسنوقد

الث!واتبرصفأتلامهمتجريحينفهممايزعمونغيرالواقعولكنايكتبون

إلىدافع.للاهواءمثيربكلتجر!لموقضأووصلاورداوأخذأودفعأتبألناعلها

النرِضىإل!دعاةإذنفهمالننوس،ابطضرمنضابضوكلحرمةبكلا"لإستهانة

.(اخصلحينمطهرفيظهرواأوتمارواأواعتذروامهماالخلقية

وقد)اتكررراا!عتر)ضاعىا!جابتهتكم!!ديابتوفيهتمحمدالاستادْيت-لثم

العينألفتإذاولكنعرياناْ.جرينأنأمجرقرأتأوقرأإذاحينأالفتاةأوالفتىيعبس

.هوتصاأإليهتنزعاأنوالنفسالعيزاتبثالافقد،أ-!لَلحياءمبعثأكانأمرأوالننس

اخرح!عنهاهانصفطدممان!هاولصهررالخاز!لحرا،5مننفرررهاالننسفعد!فإذا

وعملأ..(.كاسساإاخعايببغذهالمبسو!ي!التالية

مجالفيالتترللأدباكاما،ثراع!تديابفيهتترمحمدالأستاذعنهيتحدثدما

المدممنعالنرهذالنمومصغرةصررر-هوعامأ،خمسينمنأكثرمنذ.الأخلاصق

التصةجبهةعلىليس،!التدميرا!لحاحاشديدواضحاْصارخاْمإليرانحض!االألخىقي

واخسلسلاتوالسينما،واخسرحوالغناءالثعر.جبهةاعى!إنما.فحسبالأدبية

توضيح.إلىأثارهتحتاج.لاومما.،بيانإل!يحتاجالامماوالفيديه،نيةالتليفزيه

أقزامبم"عمالاقتهموالفنانهيئوا"لأدباءالكتابكبارالأخلاقيالجدمهذافيصاركولقد

منالديناصتبعادهي:خميرةنتصةمنينحلتصنجميعاْلاءتِأخذإذالواء.على

.نخباا

ففي)،الثبابوحصون،الع!إتلاعبعضإلرا"لأخلاقيالغزولحذا!صلولقد

91مار-!ضهرفيالقاهرةجامعةمجلساجتماع Alكمضاهاشكوىالأعضاءناقش

فاتدالاْداب،بكئيةالفرنسيةالفةابقسمالرابعةبالفرتةطالبةأمروليمنالتديمادزير

والطالباتالصلبةتدرسالتي(العربية)نعمالعربيةالروايةأنالصالبةوالدرأى

مثيللهليساالابتذالمنبقدرجنسيةمثاهدوتعالجالعاموالنوقا)حياءمعتتصادم

العايي.ا!،دبفيمثيللهاليسانهاحدإلىنعم)96(.!العاخيالأدبفي

وامسلسلاتالأفلامابهتقرمالذجَاالأخلاقيالتدميرعلىفاضلةصحغيةكاتبةوتعلق

هذاوتصور(الرينيانجتمعحتى:إنعمالريفيالحجتيعفيالفاحثةتشيعإذ

هذاإلىمستقبلأال!اقعيصيرأنفيأملأاالواقععنبيدةمنحلةبصورةالمجتمع
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يخصر!لاالحقا-ل،فيأحدمعللنزهةخرجتبهانةْعننسمع)لمفتتر-ل،الانحلالا

أنفاخ!وفالأفلامْافيإ"لااللهمالساقيةبجرارغريبمعاتجسىأنشلبيةبالعلى

ويقرأالحلالابنيأتيحتىوكر)متهاوسمعتهاثصرفهاعلىتحافظأبوهاست

)07(الدار.(نيأبيهامعالفاتحة

الريفإلىينتتلأنلهيراروالذياخدينةفيللانحلالتصويرهاالكاتبةتواصلثم

الأوربيةافتووالتقاليد،العاراتوتحدتالديننسيتنقدايتعممةاصرِدرناالنتاة)أما

شىءالجنسينبينالصداقةأنتزعمفهى.الابتذالحتىشىءكلفىوالأمريكية

الرراتَ،قبلالعريسشخصيةدراسةحقهامن!أن،طبيعيأمرالحبوأتعادى

علىأ!ثكتأوخاعتفإذاوصذقت،،وأوهاموعردإلىواستمعتانصلقتوهكتا

هذهتتنادىأناص!تصاعتهافيوكان....حضهاوتندب،وتبكيتشكوراحتالضياع

اشنوفيةمنأنها!فكرتأمهاواستثارت،بعق!أوتصرفت.بدينهاتهسكتلوالثاكل

7\)0(كاليتررنياا!

أهمها:عناصرإل!ترجعالفاضآ!الكاتبةاعيهايدهاوضعتكماهياخشكة

العمافية(.ا)أي.الديناستبعاد

قرىمنغيرهاأواخنرفيةفتاةتقتديأنإلىالتص!!كاتالديناستبعادو-ت

العممانية.ابلادمنغيرهاأوابكاليفرونيااخسصإت،

التتدم.وهمتحتالأإوماذاك

عرشعلىالي!مسربعالتيا"لأجنبيةامسسصلاتواا"لأفلامأنفيهشكلاالذيوالأمر

ا.لأخلاقي.للانحلالالتاريخعرفهاتبث!يريةْمزسسسةأكبرهيالأسرةفيالترجيه

معاركأخطرمنمعركةتمثلالعرشهذافوقمنماليهإزاحتهابأنأجزموأكاد

قاصمةضربةنتخيلأنيمكن!لاالتارل!.يعرفهاأنيحتملالتيوأشرسهاالاستقلال

التيالضربةتلكمنأكبرالأجنبيوالنفوذالإستممارقلبإلىتوجهأنيمكن

نتخيلها-.

ينطبقهو!إنماالعايية!الفيديوالسينماأفلامعلىيقتصرلاهذافيوالأمر

لها.التابعةالعربيةوالنيديوالسينماأفلامعلىبالضر!رة

منتعوىالجاذبةة!القد؟الأعلىااخثلأصبحوامسلسلاتالأفلامهذهطريهتعنإنه
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،تارةالصفيرالشاشةإليناوتحملهاوالفنا.،والتمثيلالرقصمستنتعاتبين

عنجميعأجهزة1اهذ.فيالحديثايغبحيث،أخرىأحيانأالراقيةوالصحافة

أخبارهمتحتلوحيث،والراقصاتوالراقصينواخغنياتوالمغنينوالممثلاتالممئلين

أنواعكلالأحاديثهذ.بجانب،وتتضالىالاحاتوأبرز.المجالاتأوسعوأخبارهن

.الأخرىالأحاديث

باسمأو،الفنباسماخثيرة1.\وضاعتعرضالعاريةالصورانتشرتهناومن

مماراقصةأوخمملةصورةهيوتارةامثالأورصامصرضمنهيفتارة،الواقعية

نموذجهيوتارةذاك.أوالبا!هذانيالفيديوأوالسينماأهالمسرحنجوميسمى

فيثبقةصاررةهيوتارةوالمقئحون،الغربيرثال!زياءمصمموابتدعهلمامتحرك

الناضحةالنيدير!ثرانصمنشريصهيوتارةخليعإعلاتهيوتارة،الجمالهلكات

مدرسةنيمراههتشابأمامعاريةتتفالشبابمقتبلفيفتاةهيوتارةال!ماقصإة

الدولة.ترعاهاالتيالجميلةللفنون

ذلكعلىتلحالتيوالمسلسلاتالمسرحياتوتنتشراالاسرةفيسلطانهمالآباءوبيقد

هـمهتبلالكبار.وتوقير.الماضياحترامويضيع،التوجيهفيودورهالأبوجهمنوتقبح

ث!ربوإلىالفاحث!ةتعودإلىكلهذلكويتجاورونوجدرها،أنىالمتعةلحصتنالناس

شينايجدوالمفإن.والكوكايينالهيرولنوشم،الأفيونوأكلالحشيثى،وتدخينالخمر

مسنحدثاتمناثنينأورخيصقرصفيأمرهمالغربيةالحضارةيسترتذلكمن

الحديث.العلم

ذلك!لترجمالجامعةأ!المعهدأوائدرسةداخلإلىالاخلاتيالعلمانيالفزووشغلفل

؟اغونالحديثةالتربيةومستلزماتالعلمإبداعمنأنهايزعموناستفتاعاتفيكله

!أالديناحتراممنأعماقهفيمترسبأيكونتدماتنزعأسنلةلبالحااإلىفيها

طاقةفيهل؟،والصوابالخطبينالفرقما:مثلمناستفتاعات!بالأخنالإلتزام

هل؟الخيالعالمفيإلالهالاوجودالمعيثةهذ.أمطاهرةعيشةيعيشأنالشباب

طالماالجناففتراتفياخطرينزلأنللهالدعاءمنمالفاندةفيه؟مرغوبالرقص

كسرها؟،علىالخالقيعملأنهيهاتجريةصبيعيةلقوانينخاضعالمطرأننعص!!نحن

)72(؟تصدثفأيهماالعلممعالدينتعارضإذا

+-+
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العلمانيةباسم-أصحبعبارةالاخلاقيالتخريبأو-الأخلاقيالتحديهذاو!تم

معأ.بكليهماأوأخرىتارةالعلم!باسم،تارة

نعم،بالأخلاقلهولاشأنالدنيا.بالحياةللدين!ثأنلا:لنايقالالملماتيةفباسم

والتفير.التطور،باسمتتناولهامذاهبإلىالأخلاقيحيلونإذصراحةذلكيقال

البينة.معوالتكيف

الأخلاق.فيالثباتبصفةتعترفلامذاهب

ومالأخر،يصلحلالزمنأخلاقأيصلحوما،لأخرىيصلحلالبينةأخلاقأيصلحفما

يكونأنينبفيلالطبقةأخلاقأيصلحوما!ثانيةلمهنةيصلحلالمهنةأخلاقأيصلح

(VT.)غيرهاطبتةمنمطلوبأ

...كارلوومونتوهوليوود.ولندننيويوركأخلاقإليناتنقلونفكيف:لهمقلنافإذا

...الحضارةطريقفيسبقونالمنالمحاكاةيعنيلأنه،التقدمطريقهوهذاأنزعموا

وسلمعليهاللهصلىالرسولومحاكاة،الإسلامعنوماذا:لهمقلناإنأما

بوجوههمعناأسماحوا؟؟؟السابقونالسابقونهمفأولثكعنهماللهرضيوالصحابة

الدين.هذاعلىالتضاءنيةأننسهمفيوأسروا

لاينلحونوهم

معرضونااللغوعنهموالذينخاثعون،صلاتهمفيهمالذينالمؤمنونأفلح)لتد

اصكتماأوأزواجهمعلىإلاحافطونلفر!جهم3والذينفا-إصنللزكاهموالذين

هموالذيالعادون،همفأوفكذلكوراءابتغىفمن،ملومينغيرفإنهمأيمانهم

الوارثون،همأولنكفضون.يحا2صلواتهمعلىهموالذينزاعون،وعهدهمل!ماناتهم

.(خالدونفيهاهمالفردوسيرنونالذين

)74(.الأخلاقإلىالإسلامدعوةهيهذه

تبديلا.اللهلكلمةْتجدولنالهابكلمةتتملأنهاتتفير،لاثابتةأخلاقوهي

ش!ءظيكغر!منفليؤمنشا.فمن
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الدينهذاطربقعنوالنجاةالوثقىبالعروةوليتمسك،اللهبحبلفليعتصمشاءمن

لله.التسليمعلىالقانم

والفن.الاخلاقمجالفيمطلقأوتسليهأ،والتشريعالعقيدةمجالفيمطلقأتسليمأ

لتثييعالتاريخ!يستعد.ذاتهاتاكلالتيالغربيةالحضارةهذهمعفليذهبضاءومن

الرقص.وطبولالفنأنغامعلىالعلمانيةباسمجنازتها

الرافعي:صادقمصصىأالكبيرالأديبيقول

وهذا.الأممستوطمبدأبعينهاهيالرفيعةالحضارةقمةأنالدنياعجانبمنإنإ

والاوا"لأسترخاء.والزينةالترفعأنواداهلهيكرهالإسلاميالدينأنفيعندناالسرهو

تدبل.المكروهاتمنإلاالشعروفيفيهاوالمغالاةواحوسيقىوالتصولرالنحتيرى

الطبيعةونيالفالبفيالفنونهذهكانتإذ،لتحرييهسببوجدإنمايحرمفيهايرى

أساليبمنتستتبعهبما،الأمةأخلأقسقوطإلىنهايتهافيتؤديالتيهيالإنسانية

فيهاواالإغراقاللذاتفنرنمنللنفسبىوماتستحدثهاختفق،والضعفالرفاهية

بها.والاستهتار

صث!ريوخيالووترواصرأةبكأصإالاالعربيةالدولةولاالرومانيةالدولةسقطتوما

)75(0(ويزينهاالثلاثةهذهفييفق
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وواجباتهاالمرأةحقوقامجالفيالتحديات

الدكتورللأستاذ

مباركحامدتصفو

Or
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المسلمةالمرأةأوضاعحولشبهات)2(

)145(للغربالتقليددعاةيثيرها

نشيرونحن،اخسلمةالمرأةأوضاعحولوأبواقهالغربتلاميديثيرهاشبهاتهناك

التالية:الصنحاتفي!دحضهابمناقثمتهاوفقوم،الشبهاتهذ.إلى

يدعونوهم-المرأةعلىالرجلبقوامةيت!إتماهؤلاءمايثير.وأول:مةلالوااا-

حيثالسابتة!العص!ررفيامترديةالمرأةأوضاعإلىتعودالمرأ-علىالرجلتوامةأن

اتتصاديألهتابعة.للرجلخاضعةذليلة.والثقافةالعلمنورعنبعيدةالمرأةكانت

العلممعاهدفيالرجلتشاركنالمرأة،الأوضاعتبدكفقدالأنأماواجتماعيأ-

تعدولم.يكسبكماوتكسب.يعملكماوتعمل،يتعلمكماسص!إفهي!العملومواقع

عليها.الرجلقوامةلبقاءإذأمعنىفلا،إليهحاجةفي

يقررهكما-الأسرةفنظام-هر.جهفيمتهافتولكنهمظهر.،فيطليكلاموهذ)

كلأنا!ررومن!البشريالنوعوبقا.والعمراناخدنيةأساسْهو-الاجتماععلما.

رتوجيههرعايتهيتولىمسئولرلْيسمنلهلابد-أفرادهعددقلمهما-مجتمع

شمونإنها؟القا)مةهذهتكونالجنسينمنمنفإلى!عليه!القوامةعنهوالدفاع

جسديأ-لتلكاخزهلهوالرجلأنولاثكبها،القيامعلىأقدرهولمنبلامراء

نحومريضةشبهإلىتحيلهاشهريةدورةمنينتابهاصاوذلك!المرأةدون-وعاطفيأ

تقوىلاوالظمر.الانفعالسريعةالتركيز!عنعاجزةفيهتصبح-شهركلفيأسبوع

نحويستغرقمما-وحضانةرضاعةمنيتبعهوماالحملثمننسها!عنالدفاععلى

الجسديةالقوىمنجانبأذلكيشغلأنالطبيعيومن؟ولادةكلعندأعوامثلاثة

بهذهيشغلأندونبأعمالهيقومالذي-الرجلمندرجةأقلنجتكونللمرأةوالعقلية

-انرأةبنيةفيهاتثفلالتيبالحالةذلكيرتبطأنمبلاشوليسالأنثرمة.الوظانف

بخلاياهـمتصلطباعها،فيمركبلهاالاستعدادإنبل-الوظانفبهذ.فعلأ-

أمأ.لتكونخلقتفقدوأعضانها؟!جوارحها،الدقيقة

صنلونأتتطلبلصفلهاملازمتهاطوللأنخاصأ!عاطفيأتكرلنأللمرأ-إنثم

اخابهةامنعتِلديهايوجدولذاوعراطفه،اطنهاوعه،ومزاجهمزاجهابينالتناسب
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التدليلحبوفياصف،البوتقلبالإنفعال،سرعةوفي،والفضبالرضافياللحفل

ا،نقياد1سريمةاخرأةجعلكئهوهذا-أبنانهاسنفيكانولو.يعاملهاممنوالمطف

والافيهاعيبأوليسْمذا-العزيمةوصلابة،العقلتحكيماعيهايصعب،للعاطفة

وضيفةوهي،وحضانتهالصفلرعايةعليهايسهلحتىذلكلهااللهأرادولكن،نقيصة

.الحياةفيأخرىوظيفةتعدلهالاسامية

قيمةمنيغضا!وهذا،سمرةا"1اعىامةللترالأنسبهوالرجلمنجعلكئههذا

،ا.والنصحوالتوجيهالرعايةولايةإلاماهيالقوامةفهذه!كرامتهامنيحصو!،المرأة

الذيمثلولهن:تعالىقولهيالُيىالسياثهذاوفي.ة!القسروالبصث!السيادة!لاية

تررتفقد)البترة-228("حكيمعزيزوالله،درجةاديهنوللرجالباخعررفعليهن

والجمآ!اجبات!والرالحفورفيواخرأةالرجلبينالتامةالمساواةمبدأالأولىالجملة

اعىقوامونالرجال:تعالىاللهريقر-لللرجلفهيالقوامةدرجةإلىتشيرالثانية

إلىتشيرالآيةفهذه!أموالهممنأنفقواوبمابعضعلىبعضهماللهفضلبماالنساء

عنالرجلتميزالتيوالعاطفيةالجسديةالفروقوهي-الرجلالتوامةجعلفيالسبب

السضورفيإليهاأثمرناوقد-فيهالأحددخلوا!وحدهاللهبفعل!هي-المرأة

باالإنفثشرعأالمكثهرالرجلأنوهو-آخرمببإلىأيضأتشيركما-السابقة

عليها.بالقوامةالأولىهوفيكون!الأسرةعلى

!هو-باْلسنتهمديل!كرأنالفرباتتيدلدعاةيحراأخرعمرض!هذا:لميراثا2-

مانصفيعطيهاإذاخرأةشأنمنيحصا"لإصلامأنيدعهتفهم!المرأةالميراثحق

فاحصةنضر-ا"لأمرإلرننضر!ينأننابيد-لهاغبنوهذا-الميراثمنالرجليعطي

الواقعفيهر-)2(للرجليعصيهمانصفاخرأةيعطيوهو-الإسلامأنلنايتبين

فالرجل،الأسرةااعىالإنفاقاتبعات!ناخرأةيعفيالإسلاملأن!الرجلعلىيفضلها

ز!جأأملهاأبأأكانءسوا.المرأةومنها-الأسرةعلىالإنناقتبعةيتحملالذيهو

منامرأةاعيهتحصلوما-للمرأةاخهريمصيالذيهوأنهكماإبنأ!أمأخأأم

الرجلاعيهيحصلمابينما-منهثىبإنناثتكنفو"لألنفسهاتدخرهمهرأوميراث

تتضاعفالوتتمنفترةفبعد-أمأأوأختأأوونجةأولهبنتأ-المرأةعلىمنهيننق

وقدا\سرة،اعلىينفهتبماالرجلثروةوتتضامملاصدخر،مالهاباستثماراخرأةثروة

والرعايةلهاالتنضيلعهيئأنهأم؟المرأةغبنلهذافيفهل-نهانيأتتلاشى

!؟والإكرام
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فييكونولكنهمطلقأ!ليس.الميراثفيالأنثىعلىالذكرنصيبزيادةأنعلى

للميتكانإذاكالابوين،والأنثىالذكربينفيهايسوىحالاتوهناك،الحالاتبعض

دإناثأ.ذكورأالميراثفيبينهميسوىإذلأموكالإخوةةالسدسمنهمافلكلذكرولد

الرجلديةمنالنصفعلىالمرأةديةأن!هي-أخرىنتطةوتلك:المرأةدية2-

عمدأ.كانإذاالقصاصشروطتستوفأولمخ!!القتلكانإذا

والمرأةالرجلبينتامةمساواةمنالإسلامماقرر.معيتنافىهذاأنظانيظن!قد

الضرربقدريتملقإنماالديةأمرأنبيد-الاجتماعيةوالكرامةوال!هليةالإنسانيةفي

منالقصاصوجبعمدأالقتلكانفإذا.المرأةأوالرجلبمقتلالأسرةيلحقالذي

هنالأننا.)مرأةأمرجلأالقاتلأكانوسواءامرأهأمرجلأاخقتولأكانسواءالقاتل

الإنسانية.فيمتساويانةوالمرأوالرجل-إنسانروحمتابلفيإنسانروحبصدد

عنماليأتعويضأتعدهناالديةنإن،الديةفيهتجبالذيالخطالقتلفيأما

تتضاعفالخسارةوهذه-أفرادهاأحدقتلبسببالاسرةلحقتالتيالماليةالخسارة

فقدواقد-زوجهاقتلالتيوالزوجة،أبوهمقتلالذبتفالأولادرجلأ.المتتولكانإذا

أمهم،قتلتالذيالاو!دأما.فادحةماديةخسار-وهي-عليهمويننقيعولهممن

تعوضلاوهي-المعنوسةالناحيةإلايفقحوالمفإنهم،ونجتهتتلتالذيوالرجل

.بالمال

فيليستإذأفهي،بالماليقحرلاالإنسانفإن،للمتتولمقابلاْفمنأليستالديةإن

هذافتدعلىاخترتبةالماليةالخسارمقابلفيهيبلفقد،الذيالإنسانمقابل

أعظم.الرجلفقدفيوهي-الإنسان

لمنإن،رجالكممنشهيدينواستشهدوا:ْتعالىاللهيقول:المرأةشهادة4-

فتذكرإحداهماتضلأنالشهداهمنترضونممنوامرأتانفرجلرجلينيكونا

إذاالمرأةسهادتقبلالماليةالحقوقبابفني)البقرة-282(.الأخرىإحداهما

ولاالمرأ.شأنمنيفضلاأيضأوهذا-ورجلأخرىإمرأةشهادةإليهاأضيفت

والكرامةوالأهليةالإنسانيةنيبالرجلمساوأتهامنالإسلامماقرر.معيتناقض

أخر:وجهأللامرإنبل،الاجتماعية

وتتاسر.العقلجانبعلىالعاطفةجانبتغلب-ذكرناأنسمبقكما-فالمرأة1-

،17
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ولذلك،منهوالتثبتالحقتحريعلىيقومإنماوالتضاء-وأهوانهابميولهاأحكامها

ثهادتهاأنالقاضييتيقنحتى،تقولماتؤكدأخرىامرأإلىشهادتهافياحتيج

الميولفيامرأتانتتنهتأنالمستبعدمنإذ-وعواطفهابميولهامتامرةليست

والتز!لر.الكذبعلىتتواطآأر،والعواطف

غالبأ.البيتلزرمإلىتلجنها-الأمومةوهي-للمرأةالأشماسيةالوظيفةإن2-

فيهايجريبماتهتملاحضرتهاإنوهي-العقودمجالسحضوروبينبينهاوتباعد

ويكرنالعقرد،هذهتفاصيلتتذكرلاغالبأفإنهاالثمهادةاستدعيتفإذا!عادة

شهادتها.تؤ!أخرىامرأةإلىاحتجناالتولذواردأةأمرأنسيانهاأوخطنهااحتمال

يررلوبذلك.الأخرىإحداهمافتذكرإحداهما.تضلأن:عنهايغيبماوتذكرها

حكمه.يصدروهوالقاضيضميرويطمنن،والنسيانالخضاحتمال

!لأاخرأة.\ن!والحدودالجناياتفياخرأةشهادةتتبللاننسهالسببولهذا

،اخكانمنتفرقدفهي-منهابمشهدالجرانمهذهححوثعندتتماسكأنتستطيع

تقبلفكيفحدث!مماشينأتتذكرأنتستطيعفلاأعيهايفمىأووتولرل.تصرخأو

الشبهة؟بهاتحيطشهادةوهي-ضهادتها

اساواةامتأخرق!ا!،المرأةشأنمنالحضبهيقصدلاالأمرأنعلىيدلوالذي

النساءسرىاعيهيص!!لافيماوحدهاشهادتهاتقبلاخرأةأن-الرجلوبينبينها

الخاصةالأمورمنونحوها.والرضاع،والبكارة،والثيرِبة،ولادةكإثبات-عادة

يتد!%هوبل!الأهليةوعدمبا.\هليةولا،وعدمهابالمساواةيت!إتلاإذأفالأمربالنساه!

وخصوصيتها.الشهادةوظروفالتضاء.فيالحقوتحري.الأحكامفيبالتثبت

فيوهي-معناهافيومالللولةالعلياالرياسةوهي:العظمىالإمامة5-

كما-عليهمقصورةالبيترناسةكانتإذاد!نه146(!إلاالرجللايتولاهاالإسلام

بإنسانيةلهعلاقةلاأيضأالأمروهذا-؟باكملهاالولةبرناسةبالنافماأسلننا-

وبحالة،الأمةبمصلحةينعلقالأمربل-الإسلامقررهاالتيوكرامتهاوأهليتهاالمرأة

الإجتماعية.ووظيفتها،النفسيةالمرأة

يعلنالذيفهوالدنيا؟وسياسةالدينحراسةبينيجمعالإسلامفيالدولةفرنيس

الجامع،المسجدفيالجمعةخطابةيتولىكما-المعاهداتولعقدالجيوشهـلقودالحرب
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المرأةتستحيعلاالمهاموهذه-الخصوماتفيوالتضاء.الصلاةفيالناس!إمامة

.الأعصابقوةتستدعيالمهامفهذ.!والعاطفيالجسديتكرشهابسبببهاالقيام

تفعلماذا-والإتدامالجرأةتتصلبكما-النفسواضطرابوالهلعالجزععنوالبعد

تسيل،والدماء،حولهامنتتناثرالأشلاًترىوهي-الحربسعةخاضتإذاالمرأة

طانراتوأزيز،لئحولةرنيسأكانتإذاتنعلوماذاتتطاير؟والرؤوس،تتهاوىوالأجساد

الحولةشنونتصرفكيفثم؟حكمهامقرفيمكتبهاعلىوهي-أزنيهايصمالعدو

حملهاأيامفيأو!الانفعال-العصبيةغايةفيتكونحيث-.الشهريةدورتهاأيامفي

نألهاوإكرامه،المرأةالإسلامحمايةمنإن-مريضةشبهتكونحيث-وولادتها

المنصب.هذاتولىوبينبينهاباعد

التاموالتنرغ،العاصنةعلىاخصلحةوتغليب،التشرباطةتتطلبالدولةرناسةإن

الاجتماعية-ورسالتها!والجسديالنفسيتكوينهاابصبيعة-والمرأة!الدولةلثنون

ذلك.عنماتكونأبعد

اخرأةإلىالوزراءرناسةأو،الدولةرناسةأسندتقدالدولبعضإن:قانليقولقد

-الحدوثنادرشئهذابأن:أولأفنجيبنجا+خيرذلكفيالمرأةنجحتوقد-

علىلا-والأغلبالأعمعلىتنبنيإنمافالأحكام!عليهيقاسولا،لهحكملاوالنادر

الر!جالبعضيستصيعبمالاالقياميستطيعمنالصبيانمنهناكإن-والشاذالنادر

؟الرجالمنهاونحرمالصبيةإلىأمورنانسندأنهذايعنيفهل،بيقومأن

لاأمروهذا-الجيوشقيادةالإسلاميةالدولةرنيسوظانفأهممنإن:ثانيأ

الأمممنأمةأنالتاريخمدىعلىنسمعولم-الرجالسوىبالقياميستطيع

.امرأةإلىجيشهاقيادةأسندت

اخرأةتهتملم:(والترشيحالانتخاب)حقبالسياسةالاشتنال6-

سوىفالإسلامأنمع-بالسياسةبالاشتغالتاريخهاأطوارجميعفيالمسلمة

الخلفاءيكنولم،ساعدةبنيسقيفةفيالنساءتشتركفلم-الرجلوبينبينها

الولة.شنونفيلاستشارتهمءبالنسايجتمعونالراشدون

مكةفتحيومالنساءبايعقدوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالسنةفيجاءقدنعم

البيعة!انتفقدبالسياصةاخرأةاشتفالاعىتدللاالبيعةهذ.ولكن،الرجالبايعكما

9%،
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ببهتانيامينولاأولادهنيقتلنولايزنينولايسرقنولاشينأباللهيشركنلاأنعلىْ

لاأموروهذه-معروففي(اللهرسول)أييعصينكولاوأرجلهنأيديهنبينينترينه

والسياسة.بالحكملهاصلة

الجرحى،يضمدنالجيوشصحبةفييخرجنكنالنساهأنالتاريخفيجاءكما

الرجالعنمنفصلاتالوعظودروسالعيدصلاةيحضرنكنكما،العطشىهـسمقين

السيدةأنالتاريخيذكركما-بالسياسةالمرأةاشتفالعلىيدللاأيضاوذلك-

التاريخولكنالجملمعركةباسمعرفتمعركةحضرتقدعنهااللهرضيعانشة

-فأخطأتاجتهدتقدوهي..مافعلتعلىندمتقدعانشةالسيدةأنأيضأيذكر

فرديةحادثةفهي-بالسياسةالمسلمةالمرأةاشتفالعلىدليلأالحادنةهذهتصلحفلا

عانشة.السيدةعليهاندمت

هذهولكنالحكمتوكقدالدرشجر-المسلماتْالنسا.إحدىأنالتارلئويذكر

عليها.يقاسولادليلأتصلحلافرديةحادثة

يحدثكيفولكن.بالسياسةبالاشتفالتهتملمالمسلعةالمرأةأنتاريخيأالثابتفمن

نأسبقكما؟القانونيةالأهليةفيالرجلوبينبينهاسوىقدالإسلامأنمعهذا

ذكرنا.

الرجلوبينبينها!سوىقبل،منعليهاالواقعالفبنعنهارفعوإنالإسلامأنالحق

منأقيرىالإسلامأنإلا-بالسياسةالاستغالمنيمكنهامماالقانونيةالأهليةفي

بالإنفاقيكلنهالمولذلكورعايتها،أسرتهالشنونتتنرغأنوللمجتمعللمرأةالخير

للأبصالأمأتكونأنالحياةفيالأولواجبهاأنالمسلمةالمرأةرأتوقد-الأسرةعلى

علىحصلتالتيالسريسريةالمرأةموقفيمثبهذاوموقنها.والسياسيينوالتاد

نأتريدولا،الحقهذاتستعمللمولكنها.والانتخابالنيابةفيالسياسيالحق

ومشكلاتها.بخصوماتهاالسياسةمعاركعنبمنأىتكونحتىتستعمله

منالمرأةيحرملافالإسلامالتشريعيةالناحيةمنأما،التاريخيةالناحيةمنهذا

الحكومة،ومراقبةالتشريعفيالامةعنينربونلمنتوكيللأنه!الانتخابحق

توكلأنمنشرعأممنوعةليستالمسلمةوالمرأ--الشعبحقوقعنهـلدافعون

!مراقبةالتشريعفيالأمةعنوسنربون،حقاقهاعنالدفاعنيعنهايندبونأشخاصأ

.الحكام
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فهل.ا\مةانوابلانتخابالكاملةالأهليةالمرأةتعطىالإسلاممبارئكانتإذاولكن

نانبة؟هيتكونأنلهاتبيح

الحكومة.ومراقبة.التشريع:أمرينفيتنحصرالنانبوظيفةإن

فيه-تئاركشكونأنمنالمرأةيمنعماالإسلاممبادئفييوجدفلاالتشريعأما

ومعرفةبالدينعلمأيتطلبالتثمريعلأن-سنةأوكتابمننصفيهيردلمفيما

الإسلامتاريخوفي-كالرجلالتعلمحقالمرأةالإسلامأعطىوقد-المجتمعبحاجات

الحكومةمراتبة!أما.العلم4فروشتىفيوالعالماتوالنقيهاتالمحدثاتمنكثير

يقول-ءسواذلكفي!المرأةوالرجل-اخنكرعنوالنبمبالمعروفالأمرمننوعفهذا

عنرينهونباخعروفيأمرونبعضأولياءبعضهيم!المؤمناتوالمؤمنونةتمالىالله

نانبة.تكونأنايرأةعلىيحرمماالإسلامنصوصفيفليس.المنكر

للمصلحةبل-أهليتهالعدملا-ذلكوبينبينهاتحولالعامةالإسلاممبادئولكن

وهي-الأسرةلرعايةالتفرغوبينالمرأةبينتحولالأمةعنفالنيابة،الاجتماعية

تدفعهاكما،عنهااياجانببالرجالاختلاطهاإلىتؤديأنهاكما-الأساسبةوظيفتها

يتمالذيالبلدفيأصنلأتقيمقكنلمإذاوأسرتهاموطنهاعنبعيدأوحدهاالإقامةإلى

وهي-برلمانيةمؤتمراتفيللمشاركةأجنبيةدرلإلىتسافروقد.النواباجتماعفيه

.محرمبغير

مبادنه.معتتفقولائجسلامابحرمهاأموركلهاوهذه

يحولأنهإلا-لذلكأهليتهابحسب-والنيابةالمرأةبينيحوللاكانوإننالإسلام

كما!الإسلاميحرمهاأمورمنتستدعيهومااالوظيفةهذ.طبيعةبسببذلكوبينبينها

أدركناالمرأةنيابةإلىنظرناإذاونحن!العامةللمصلحةمراعاةذلكوبينبينهايحول

الخصوماتنقلوهناكوالأولاد،البيتإهمالفهناكنفعها!منأكثرمضارهاأن

البيت.إلىوالسياسيةالحزبية

وحقالانتخابحقالمرأةأعطىقدكانوإن-الإص!أننرىهناومن

المرأةبينبمبادنهيحولأنهإلا-لذلكأهليتهاحيثمن-النيابة

تحويلأتلها-اجتماعيةمضارمنعليهيترتبولاالحقهذااستععالوبين

حدثكما-الأسرةأفرادأحدتتلإلىذلكريوقد،حزبيةمعركةساحةإلىالبيت

21،
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تتحمسكانتلأنهازوجهاونجةقتلتحيث-الأمريكيةالرناصةانتخاباتأحدفي

.الزوجإليهينتميالذبَالحزبغيرمنخرشت!

بالسياسة-الاصتفالعنابتعادهاكانولذلك.بالدعايةوتتا-لرعاطفيةفاخرأة

كرامةمنذلكيحطولا.الإسلامامبادئإليهاتدعوالتي1.\مور-منوترشيحأانتخابأ

ذلكيعنيفهل،بالسياسةالاصتفالمنالجيثىأفراديينعفالتانون!ومكانتهاالرأة

عنالدفاعلمهمةالجندييفرغفكما؟وكرامةأهليةاخواطنينمنغيرهممنأقلأنهم

مهمةةمناجمهاأوماوالأولاد،الأسرةارعايةخهمةاخرأةتفرغأنينبغيكذلك،الوطن

Ljوظيفة!منأصماها

حهتتمارسأنهذايومناإلىترفضالسويسريةاخرأةأنإلرهنافشيرأنونحب

النسا.من59%رفضنتيجتهكانتاستفتاءأجرىولحد-والانتخابالنيابة

والرجعية-والجمودبالتخلفأحديتهمهنولم-بالسياسةالاشتغالالسرس!ريات

الث!هذافييعارضهممناتهامبلادنافيالفربتتنيدإلىللدعاةيحماإكما

المرأةبينيحر-لالإسلامأنقبلمنعرفنا:المامةوالوظانفةالمرأ7-

الجسيمة.اخسنولياتتحملفيمعناهافيوماكانلةللدهالعلياالرناسةمنصبوتولي

إلىالطبريالإماموذهب،مصلتأالنقهاهجمهورمنعهفقدالقضاءايرأةتوليأما

تقبلحيثالأموالفيقاضيةالمرأةتك!تأنحنيفةأبووأجازمصلقأ،ذلكجواز

ولكننا-الفقهكتبفيمبس!طوهو-ذلكتنصيلمجالهذاوليسىفيها.شهادتها

الواقعيةالناحيةمنفإنهاخوضوعهذاحولالفقهيالخلافعنالنظربصرف:نقول

ومزاجهاالمرأةطبيعةمعتتفقلا:أولألأنها!المرأةإلىالرظيفةهذهتسندألاينبغي

واتزان.الأعصابهدو.يتطلبوالقضاء-والحيضالحملأيامفيوخاصة-المتقلب

المنصبهذاوتولياخرأةبينيحولالذيالأمر-العقللحكمالتاموالخضوعالفكر،

طولبالعملمكلف-النيابةوكيلومئله.هذهأيامنافيالتاضييان:وثانيأالخطير،

،المرأةرسالةمعيتناسبلاالذيالأمر-الصيففيقليلةأسابيعماعدا-العام

والعاطفي.الجسديتكرسنهامعيتلاعمولا،اللاجيالمربية

المرأبينيحوللافالإسلامذلكعداماأما-العامةالنيابةومثله-القضاءعنهذا

الرجلمنأكثراخرأةفيهاوتفيدالمرأةطبيعةمعتتناسبالتيالدولةوظانفوبين
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تنجحميادينفهذه-وعلاجهنالنساًوتمريضالبناتومدارسالحضانةكمدارس

بينيحوللاالإصلامواوخصانصها.مواهبهامعوتتلاعمالرجلمنأكثراخرأةفيها

ذلك،منيمنعهاحانلأتجدلاأهليتهاحيثمنفهي-الوظانفهذهمثلوتوليالمرأ-

:الإصلامتعاليموفقذلكيتمأنيجبولكن

بيتهارعايةنيالفطريةبوظيفتهاوقيامهاالمرأةبينالوظيفةهذ.تحولفلا1-

لأولادها.

بهم.والخلوة.بالرجالةاخرأاختلاطإلىالوظينةهذهتؤديولا2-

النتنة.إثارةعنبعيدةوتك!ت،الثرعيالزياخرأةترتديوأن2-

الناحيةمنأنهإا،ال!ثروطبهذهالوظانفليوتراخرأةبهيئيحولالاالإسلامأنورغم

مما،الرجلتزاحمبذلكامرأةالأن!مصراعيهاعىالبابفتحيحبذلا.الاجتماعية

سنفصلهمماالسينة-الاجتماعيةأثارهولذلك-الرجالمنالعا!لينكئرةإلىيأدي

التالية.السطورفي

يتمولمزهـمها،منيعولهامنتجدلمإذاالمرأةأنفيلاجدال:ةلمرأاعمل8-

علىالحافضةبشرطننسهاعلىلتنفقتعملأنلهاجاز-عليهابالإنفاقايالبيت

وأخلات.الإصلامآداب

العملإلىالحاجةتلكعنهـلصونهاعئيها،با.،نفا:يتكفلمنهناككانإذاأما

إذاونجهاأ!،فتاةكانتإذابيتهاتركإلىيدعوهادامنهناكافيس!صثقاته.

نأالرجاليستحيعأعمالفينفسهالتغرقأما-كانتإذاأولادهاأو،جةزولنت

أكنأ.ولهاأتدر.عليهايكوناتبل،بهايقوموا

الثروةزيادةإلىيؤديذلكإن:بيتهاخارجامرأةاشتفالبوجوبالمنالونيقول

العاملة،القوىنصفتعصيلإلىديفيِالبيترعايةاد!اخرأةقصرأنإذ!القومية

الوتت!قضاءللكسلائرأةاعتيادإلىبالإضافة-كبرىاقتصاديةخسارةذلكوفي

ذلك:علىوالجوابلايجدكلإ.نيما

إلىيؤديبلالقريية،الثروةزيادةإلىيؤديلاالبيتخاربمالمرأةاشتفالأن1-

جههومنجهه،منهذا-أملعادهلكوناخرأهعملساعا!لأننمصاثها.
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مزاحمةإلىيؤديإذسينأ!تاميرأالاقتصاديةالحياةفيذلكيؤثرأخرى

بينهم-البطالةنشرإلىدييةوبالتالي..لهاخلقواالتيأعمالهمفيالرجال

العالم.بلادمنكثيرنيْمشاهدهوكما

يأ-أخاهاأوروجهاأوأباهايكونقدرجلبطالةإلىيؤديالفتاةعملأن2-

ذلك؟ءدرامنالأسرةتربحفماذا،عليهابالإنفاقالمكلفالشخص

أعدتدالجسديفتكوينها!أمألتكونخلقتقدالمرأةأنعلمْالبيولوجياْيؤكد3-

إلىودفعها-لهخلقتالذيعملهافهي!الوظينةبهذ.للمَيامخاصأإعدادأ

الرجلمنيصلبكماتمامأ-ةالفص!إهحاربةيعدأمومتهاعلىيقضيآخرعمل

.الأطفاليلدأن

خسارةإلىيؤديفإنهالقوميةالثروةفييزيدالمرأةعملبأنسلمنالو

تنككتحيثالمرأةباشتفالكثيرأالفربخسرفقدبثمنلاتقدراجتماعية

أخلاقهمففسدتاياولاد،علىالرقابةوضعفتبينها،الانسجاموتلاشىالأسر،

الخسارة:عاقبةوأسوأأثرأأبلغالخسارتينفأيمعنوماتهم.وتحطمت

الاجتماعية؟الخسارةأمالاقتصادية

-الانتاجوابالعملتطالبهأندون-البلادلحمايةجيشأتفرغالأممكلإن

وهل؟الوطنيالإقتصادعلىسينأتاليرأيؤثرممابشريةةلقرتعطيلأهذاأليس

الجيشتنرغمنللامةفاندةأقلأولادهاورعايةأسرتهاالشنونالمرأةتفرغيعد

معأ؟بالعملينةالمرأنرهه!أم؟البلادلحماية

نإبل،الكسليعودهاوأولادهابيتهابرعايةالمرأةاكتفا.بأنللتولأساسلا6-

خارجعملهاعنمشتةيقللابنتأأوزوجةأوكانتأمأبيتهافيالمرأةعهل

)147(ذلكفيعليهيتنوقلمإن-البيت

نأإذوسقوطها!هبوطهاإلىيؤديبل،بهايرتقيلاالرجلبأعمالالمرأةقيامإنثم

لمأخرىمزهلاتوتصنع.الفطريةالمؤهلاتبمحويكونلاالناسمنطبقةارتقاه

النرص.اتاحةوصقلهاالصبيعيةالمزهلاتبتنميةيكونبل-الفطرةقبلمنتؤتها

هنمجالفيالرجاليسايرنأنللنسا.أريدفإذاوجه!أحسنعلىتعمللكيأمامها

وانحطاطهن.تأخرهنإلىيوديشكلاذلكفإنأضعففيه

L T L
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الحياةلأن؟المضرةكلفيهبل-للحضارمنفعةذلكفيفليسأخرىجهةومن

النساءرقةإلىتحتاجكما،وصلابتهموشدتهمالرجالنجلضآ!إلىتحتاجالإنسانية

الحازمين-والإداريينالماهرينوالساسةالبارعينالمقوادإلى!اجتهاوحنانهن!

إحدىعلىقضينانحنفإذا-الوفياتوالزوجات،المربياتالأمهاتإلىكحاجتها

.والخسارةالضرربالغبالحضارةألحقناالطبقتينهاتين

والاستمدادالجسديةالقوىفيمتساهـيانوالمرأةالرجلأنفرضنالوحتىإننا

قسمةفتلك-متسا!يةواجباتعليهماتحمللمالفطرةأنإلا-والنفسيالذهني

نإ.والعمرانوالننسوالتشريحالاحيا.علوممنكل!!ويدهاالفطر.أرادتهاتدعادلة

لأنيناقضها؟هوبلالمساواةمنشئأيفيهليسالرجالبأعمالالمرأةتكليف

الا-المرأةوهو-للفايةثقيلةأعبا.الفطرةكلفتهالذيالجنمىأنتتتضيالمساواة

الفطرضعملتكلفهلمالذيالجنسوأنخطرأ!وأقلهاأخفهاإلاالأعمالمنيكلف

للتعبوأدعاها.الأعمالبأشقالحيا-فييكلفأنيجب-الرجلوهو-جسيم

والنصب.

نأإما:ثلاثإحدىإلايريدونلاالرجالأعمالالمرأةيقلدواأنيريدونالذينإن

طبقة!تجزعأيلتقطواأوقضا.،النوععلىفيقضواالنساءغيرالنسا.جميعيبدلوا

الجدارةمستوكلمامنيحطواأو،الأنوثةطبيعةمنفيجردوهنجيلكلفيالإناث

نأفيشكفلاالصورهذهمناخترنا!مهما!عامةالتمدنشنونلجميع!الأهلية

فيهننعولاومقتضاها،الفطرةوضعيناقضمماالرجاللوظانفالمرأةإعداد

1(.لم)8نفسهاْللمرأةأوللإنسانبة

ولكن!العملإلىللخروجبلادنافيالمرأةيدفعالذيهوالغربيةالمرأةتقليدحبإن

إليهواضطرتدفعأذلكإلىدفعتبلباختيارها،العملإلىتخرجلمالغربيةالمرأة

الغربففينحوها؟سمنولياتهتحملعن!نكصعنها،الرجلتخلىأنبعداضطرارأ

علىولاأبيهاعلىيجبلاغالبأ(-عامأعثمر)سبعةمعينةسنأالبنتبلغتإذا-

تقدمهماوتدخرمنه،تعيشعطعنتبحثأنعليهايجببلعليها،الإنفاقنويها

-كالذجالبيتنفقاتفيتساهمأنعليهاكانتونجتفإذا-المستقبللزوج)مهرأ(

قادرةمادامت-العملفيتستمرأنعليهاوجبالسنفيتتدمتفإذا-بسواءسواء

يكنلمللعملالفربيةالمرأةفخروجغنا.ةبلغمهماابنهاعلىننقتهاتجبولا-عليه
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جبارأ.!إاضصرارأكانبل،واختيارأطواعية

واختاجرالمكاتبفييبتذلبل.المنازلفييخدملارقيهتإلىبذلكتحولتلقد

ومشقاتهالبيتخارجالعملذلعنالإسلامأغناهافقدالمسلمةالمرأةأما-والمصانع

دانمأفهناك-الأعمالوأصحابالونسا.لدىتبتذلأنمنكرامتهاوصان؟ومتاعبه

عليهاالمنفقأكانسراء-لهاشرعيحقهربل!إحساناْتفضلاْلا-عليهاينفهتفن

اعيهاينفقمنذويهامنهناكيكنلمفإذا-ابنهاأمأخاهاأمأباهاأمونجها

اخال.بيتفيننقتهاوجبت

إلىتعودبأنوتناديفيه.تعيثىالذيالعناءمنلتصرخالرمالفربيةالمرأةوإن

!هيهاتولكن-وأمأزوجة-!ركرهاإلىفيهتعودالذيالومذلكوتتمنى،البيت

لتد؟النتيجةكانتفماذا.العملإلىوخرجتالجميلعشهاالفربيةالمرأةتركتلقد

عسرأأمرهامنالمرأةوأرهقت.العيشلقمةلقا.الرجالشهواتأتونفيبهاألقى

ونشوء.شملهاوت!ثتتالأسرةتنكثإلىذلكأدىكما-والولادةبالحملإرهاقهافوق

منطوفانفيسببأكانالذيالأمر-والأمهاتالآباءمراقبةعنبعيدينالأولاد

المثالسبيلعلىالإيدز-الجنسيةوالأمراض!اخخدراتوالجرانموالشنوذالإنحراف

الربعيستطيعلاولكنالداءموطنيعرفوهوورستغيث.الفربمنهيصرخميا-

يرادفهلمنهشناءلامزمنأمرضأوأضحى،طويلأشوطأفيهمضىأنبعد-عنه

؟هذامثللأمتنا

النساءوطبالبناتتعليممثل-المرأةعنفيهايستغنيلاأعمالهناكنعم

علىالبابيفتحفلا.تجاوزلونبقدرهاالضر!رةتتدرأنينبغيولكن-وتمريضهن

لرسالةدإهدار.للموازينقلبفهذا!الرجالبهيقوممابكلالمرأةتقومحتىمصراعيه

يمكنلاكذلك.الأطفالتلدأنثىإلىالرجليتحولأنيمكنلاوكماةالساميةالمرأة

.الرجالأعمالبكليقومرجلإلىالأنثىتتحولأن

أساسية:أمررعدةإلىالمتامهذافينشيرأنينبفي:لاختلاطا9-

وكفيهاوجههاسوىجسمهاؤلامنزينتهامنتبديأنللمرأةالإسلاميبيحلا1-

الوجهسترفيجبالفتنةخوفعندأما-الفتنةأمنعندوهذا-زينةغيرمن

أبضأ)914
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ملابسهاكاملفيكانتولوعنها،بأجنبيتخلوأنللمرأةالإسلاميبمحلا2-

كانإلابامرأةرجليخلونلاألا:وسلمعليهاللهصلىيقول)015(.المحتشمة

.ا!ميطانْ()151ثالثهما

مواطن:ثلاثةفيإلابالرجالالمرأةتجتمعأنالإسلاميبلحلا3(

أفضل.بيتهافيوصلاتها-الرجالعنمننصلةتكونأنعلى-المسجدنيأ-

.الرجالعنمنفصلةتكونأنعلى-العلممجالسفيب-

تكونأنعلى-الرجالمعللجهادالمرأةفتخرج؟العامالنفيريعلنحين%-

عنهم.منفصلة

عنبإبعادهايكونإنماإكرامهاأنيرىفهو!للمرأةالإسلامنطرةكلههذاوأساس

وأمأوونجةفتاة!سعتها:علىحفاظأوالشهوهالفتنةومظان،الشبهاتمواطن

والكرامة.والفضيلةالشرفمعانيأبنانهانفوسفيتفرس

الواقعفيكانتولو،الشبهاتأماكنعن!إبعادهاالمرأةصيانةعلىيعملوالإسلام

المرأةقتناولالسوًألسنةأنإذ؟!هارةوأسماهنعفةوأشدهنالنساءأفضلمن

-للشبهاتإحداهماتتعرضحينبينهماتفرقولاالماجنةالمرأةتتناولكماالفاضلة

إليها.أشرناالتيالثلاثةالمواطنفيإلا-بالرجالالمرأةاختلاطالإسلاممنعولذلك

.الناسأخلاقفيالتش!معناهالجنسينبينالاختلاطمنعإن:السو.دعاةيقول

-الناسبينللثقةفقدانذلكوفي،سلوكهفيمنحرفمنهمواحدكلأنوافتراض

كلأنتفترضالحكوماتأنيعنيالشرطةوجودوهل:بقولناذلكعلىونجيب

علىبرهانالبيوتفيوالأقفالالأبواباستعمالوهلاياصمرار؟المجرمينمنالمواطنين

جميعأنمعنا.والجرانمالقتلتقاومالتيالقوانينوجودوهل؟لصوصالناسكلأن

وهي!المجتمعلحمايةوقانيةتدابيرإلاماهوكلهذلكإن-؟والمجرمينالقتلةمنالناص

فيهم.الثقةوفقدانالناساتهامتعنيلا

انهيارأسبابأكبرمنكاناللرجالومخالطتهاالمرأهتبرجبأنيشهدالتاريخإن

الرومانية-الحضارةانهيارأسبابأكبرمنأيضأذلككانكمااليونانيةالحضارة

فتمكن،والطرب1ا\نسمجالسالرجالمعليحضرنخدورهنمنالنساهخرجفقد
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يحضرنصرنحتى-حيانهنوهتكطهارتهن،وتدنيس،أخلاقهنإتلافمنالرجال

منالخرابجاطاحتىكذلكالروماندولهتلبثفلمالمنتديا!!فىهـلفنينالمراقص

()152تدرىولاتدرىحيث

متهالكةأنهاإلاالظاهرفيشاسكةتبدوكانت!إن-المعاصرةالفربيةوالحضارة

التيالسابتةالحضاراتمنبمثيلاتهاتلحقحتىطويلاْتلبثلنوهي-الباطنفي

أضرناأنسبقكما-والبوارالتهلكةمهاويإلىبالرجالالنساءاختلاطبهاانتهى

الحديثة.الفربيةالحضارةنيالمرأةوضععنحديثناعندذكإلى

هاننةوهي-وأصرهابيوتهاإلىالخطرهذااصتيرادفيمصلحةمندامتناوليس

فيهمتفشتأنبعدالغربيونلايعرفهمماوالمودةوالثتةوالتماسكبالاستترارتنعم

الأسربهتمتعممالحرمانهموندمهمأسفهميعلنونوهم!والاختلاطالتبرجأمراض

ذلك.علىويحسدونهاالخواطر،وهحو.،القلوب!اطمننان،الاواصرمتانةمنالمسلمة

الزوجاتتعددتبعالإسلامتبلالمدنيةالشرائعكانت:الز!جاتتعددا-.

النفقةعلىالزوجقدرةسوىبشرطالتزامؤلاللعددتحديدبدونالسرارىواقتنا.

استطاعف؟حسبالزوجبمشينةالونجاتقعدداليهوديةالشريعةأباحتوقد.والسكنى

الزوجاتمنكثيربينجمعأوسليمانداودأنالقديمْالعهدأخبارْمنولؤخذ

لهكانتسليمانأنالأولالملوكسفرمنعشرالحاديالإصحاحففيوالإماه،

.السراريمنوئلثمانةالحرانرالنساءمنسبعمانة

نصكتبهانييردولم،الاجتماعيالتشريعفيتتر!سعفلمالمسيحيةجاتثم

.الزوجاتتعددبتحرلمصريح

ذهبتبلعثمر.السابعالقرنإلىالمسيحيالعالمفيمباحأالزوجاتتعددوبقي-

(.\)53الزوجا-لعددإيجابإلىالمسيحيهالطواثفبعض

البينةومنها-البيثاتجميعفيالإسلامقبلمعروفأكانالزوجاتتعددفنظامإذأ

الحاجةنكانت!معينبعددفيهيتقيدولا4واسعنطاقعلىيمارسفكان-العربية

ويينعخير.هيكفلبماالزوجاتتعددوينظم،الفوضىهذ.يعالجتشريعإلىماسة

.وشرهضررة
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الإباحةمنتحىشريعةفيوتتريمهالنظامهذاإصلاحإلىماسةالحاجةكانت

إلى-كلهالمجتمعتلجئوقد-والزوجةالزوجتلجئتداقيالضروروتتدر،المطلقة

وهي-تهملهاأنالناسمصالحتقدرلشريعةيجوزولاوقوعها،منمناصلاحالة

التعدد.حالة

بالعدالةمشروطأ-أباحهولكنه،يوجبهطم.الزوثجاتقعدديبتدعفلمالإسدمجاء

الونجبتبولوالشرعيةالطبيميةالوناجمقاصدتعطيلمنخيرأورأ.،الز!جاتبين

للحياةتصلحلاالواحدةكانتإذاللفوايةوتعرضه-عقيمأالزوجةكانتإذا-للعقم

بينالعدديةالنسبةاختلالع!ندالنساءمنكثيرعلىالبونبةوفرض-الرجية

الجنسين.

وأالوضعهذاقبولفيحريتهاللمرأةأعطىفقدالتعددأباحقدالإسلامأنومع

تضطرحينفيهالهالاخيارواحدةحالةقبولعلىيكرههاالتعددتحريمولكن-رفضه

فيهايرعاهالاعزوبةقبولوبينأخرىونجةبصاحبتتزوجأنبينالاختيارإلى

)154(.أحد

الضر!راتلبعضأباحهإنماالإسلامأنالتعددفيوردتالتيالآياتمنويؤخذ

منبابأقإلاافداضأفيجدنلاالذينأولثكرغباتإلىبصلةتتلاالتيالجدية

لهمليتيحالأبوابتلكتعددلهمشرعقداللهوأن،الملذاتفيالإستفراقأبواب

.الملذاتتلكألوانمننفوسهمإليهماتصبوتحقيق

جميلةإمرأةمنالزواجفييستأذنهوسلمعليهاللهصلىالنبيإلىرجلجاءلقد

همتهأنوجدحيث)155(.وسلمعليهاللهصلىاللهرسوللهيأذنفلملاتلد،ولكنها

له:حديثوفي!فحسبالجمالمنغرضهبإصابةمتعلقة

اللهشرتعمابالوناجيميلونالذينهؤلاءيحبلاأي)156(افواقينْلايحباللهْإن

تشريعإلىأساساالذينهموهؤلاء-فحسبشهواتهملتضاءوسيلةفيتخنونهله،

له.شرعماغيرفياستعملو.حيثالزوجاتتعدد

منذلكعداوأما،المثلىالخطةوتوضح!الحدودتقيمأنهيالثمريعةوظيفةإن

وضعهاالناسيحسنالتيالمباحاتجميعشأنالزوجاتتعددفشأنالناستصرفات

الرقيمنالمجتمعاتلأحوالتبعأ-فيهاوالتصرففهمهايسينونأومواضعها،في
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والنساد.والصلاح،!الجهلوالعلم،والهبوط

التصرفليح!نواالناصبأيديتأخذلاالشريعةولكن،الشريعةفيكثيرةفالمباحات

له-اصتفلالهموسوء،ال!فرادبعضتصرفلسوءالزوجاتتعددمنعناإذاونحن

بوعيهاتستصيعالتيهيوالمجتمماتلها.لانهايةالشرمنأبوابأنفتحبذلكفنحن

بينكالعداوةوذلك،اللهأباحمااصصتعمالسوءعلىالمترتبةالمناسدتمنعأنوفهمها

.البابهذ.فيوأبناًالضرانرالضرانر

مريضةأو؟عتيموزرجهالذريةفييرغبرجليفعلفماذااخباحهذاهنعناإذاإننا

عددعلىالنساءعدديزيدعندمايحدثوماذاالزوات؟بواجباتالقياملاتستطيع

عالجتلقد-الزاندات؟النسا.تفعلماذاوالأوبنة؟الحروببعدوخاصة-الرجال

بهمامتلأتالذينباللقطاءوبالإعتراف،سبيلهوتيسيرالزناعنبالإغضاءذلكأوربا

الحضانة.ودورالمستشفيات

الفواية؟فراشفيالتقلبأمالشرعيالزواج:للمرأةأفضلفأيهما

ال!تيط؟اأمالشرعيالإبن:أكرموأيهما

.الدعارسوقفيمبتذلةحياتهاإحداهنتقضيأنأنانيافيالنساءرفضتلقد

فتقضيالنساء،بينمناوبةالزواجيكونبأنونارينثرعي!غيربولدالأمروينتهي

-الدعوةوهذه-وهكذالفيرها،السبيلتخلىثممحدودأأجلأالرجلمعإحداهن

الشرعيالإتصالتفضلالتيالإنسانيةالفطرلصوتصدىتعتبر-غرابتهاعلى

.المحرمالإتصالعلى

رخصالذيالحقاستممالسوءفيولكن،الزرجاتتعددتشريعفيليسالعيبإن

الحي.المسلمللضميرتقديرهاتركخاصةأحوالفيبهالله

وتنوير،الننوسبتهذيببل-اللهأباحماوتحريمالتعدد،بمنعيكونلاذلكوإصلاح

الدين.حقانقالناسوتعليم،العقول

علىاخعترضونيثيرهاالتيالأمورمنأيضأالطلاقومرضوع:الطلاقا-ا

هي:الموضوعهذاحولتثارالتيوالاسئلة.بالمرأةيتعلقفيماالإسلاميالتشريع
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تعالبمكيف2-؟الرجليدفيالصلاقجعللماذا2-؟الطلاقمشروعيةماحكمة1-

الحق؟هذ)استعمالسوءعلىالمترتبةالمشاكل

ولذلك-مؤبدعقدأنهالإسلامفيالوناجعقدفيفالأصلالأولىالنقطةأماأ-

علىالعتدفينصفإنمحدد،بوقتالرواجتالحيتالعقدفييشترطأنلايجوز

موبدأ.المقدوأصبحالظهيتولفاالعقدصحالطهيت

فيبيحونالإماميةالشيعةأما-الزيديةالشيعةوكذا.السنيةالمذاهبرأيهوهذا

المذاهبجميعبهاوخالفر،الرأيبهذاانفردواوقد-مؤتتنكاحوهو-المتعةنكاح

النقهية.

علىيقوموهو-الإسلاميالتشريعولكنموبد.عقدالنكاحعقدأنلنايتبينهنامن

منالررجينبينيثورماقديتجاهلأنيمكنهلا-والجماعةالفردمصالحرعاية

اختيارسوءعنتنشأأووالمصالحهوالطباعوالميولالأمزجةتفاوتعنتنشأخلافات

لذلكالإسلاموضعوقدقبل!منيعرفهلمعيبأفيهفيكتشف-للآخرالزجينأحد

علىالسعادةلرفرفتوروحهبنصهالناستقيدلر،خصراتعلىيتدرجمحكمأتثمريعأ

ولاهضمأ.صلمأامرأة!لارجليشكولم.البيوتجميع

ونحوالآخرنحومسمْولشِهيستشعرأنالزرجينمنكلإلىيطلبفهوا-

رعيته.عنمسنولوكلكمراعكعكم:وصلمعلبهصلىاللهرسرلفيقرلأولادهما"

راعيةوالمرأة،رعيتهعنومسنولأه!فيراعوالرجل،رعيتهعنومسنولعراالإمام

(P-)7رعيتهاعنومسنولةزوجهابيتفي

مايكرهعلىمنهماكليصبرأنفينبفيالرونجينبنِالخلافبوادرتلوحعندما2-

يرضيمماالحياةمافيكلفليس!صاحبهإصلاحمنهماكلويحاول،رفيقهمن

ذلك-فيالخيركلالخيريكونفقد،يكرهعماإغضانهمنإذأمناصفلا!الإنسان

ولجعلشينأتكرهواأنفعسىكرهتموهنفإنبالمعروفوعاشروهنةْتعالىاللهيقول

يفركلا:ْوسلمعليهاللهصلىاللهرسول!يقول)النسا-91(كثيرأْخيرأفيهالله

صلت!إذا:ْوسقولغيرهْ)158(رضيخلتأمنهاكر.إنمؤمنةمؤمنلايبفض()أي

منادخلي:هاقيلونجهاوأطاعتفرجها،وحفظت،شهرهاوصامتخمسها،المرأة

)915(.شنتالجنةأبوابأي
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يتدخلأنوجبوالفرقةالشتاقمنيخشأصبحبحيثالخلافاشتدنإذا2-

شقاقخفتموإن:ْتعالىاللهيقول.أسبابهعلىءوالقضاالخلافهذالإزالةالأقارب

اللهيونقإصلاحأيريداإنأهلهامنوحكمأأهلهمنحكمأفابعثوابينهما

3(.)النساء-هبينهما

تمكث.واحدةطلقةزوجتهالرجليطلقأنالإسلامأباحالحكمانفشلفإذا4-

أمامفرصةهناكتكونحتىأشهر،ثلاثةتقاربلمدةالزوجيةبيتفيالمرأةفيها

ويتممجاريها،إلىالميا.تعودفقد،نفسههـلراجعالأمرفيمنهماكلليفكرالزوجين

بينهما.الصلح

يلت!لاوالإسلام.الفقهكتبفيمبسرطكلهفذلك،التفاصيلفينتوسعأننريدولا

ذلكومع-الزوجينبينالمشراستحالةمنالقكدبعدإلاالحالةهذهفيالطلاقإلى

الحلالأبغض:وسلمعليهاللهصلىفيقول،الرضىنظرةالطلاقإلىينضرلافهو

النواقينلايحباللهفإن،ريبةمنإلاالنساءتطلقوالا:ولتول)016(الطلاقاللهإلى

.(النواتات+)161ولا

البابليترك!أشهرلمدةتمتدمراحلعلىيتعبلواحدةدفعةالطلا!يقعولا

منمنهماكلتنفيرمع-موتفهفيالنظرمنهماكلليعيدالزوجينأماممنتوحأ

السابقين.الحديثينفيجاءكما-ذلكعلىالإقدام

جميعاستنفادبعدإلا)الصلاق(الحلهذاإلىيلتلاالإس!أنلنايتبينهناومن

وبعد!الصلحاحتمالأمامالابوابجميعتسدأنوبعد.للتوفيقالمتاحةالرسانل

والحياةالعشرةدواممعهيستحيلاستحكامأالزوجينبينالنفرةاستحكاممنالتاكد

ورحمة.ومودةسكنأتكونأناللهأرادهاالتيالزرجية

أما.الضررينوأخفالشرينأهونإلىلجوءهوإنماعندنذالطلاقإلىفاللجوء

واحدكلغداحتىالزوجينبينالنفوراستحكاممع-الزوجيةالحياةعلىالإبقا.

لزدادحمىالنارعلىالزس!صبعلىإصرارفهو-الآخررويهلطمىلامثهما

وهو،والدعارةالفحشحياةيحياأنالونجينمنلكلضمنيتصريحوهو-اشتعالأ

.والنفاقاخداهنةسوىالإطلاصقعلىلهمعنىلاشكيقيد

يأتي:فلماالرجليدفيالطلاقجعلأماب-
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رابصةعلىالإبقاءافيا!تصاحبفيكون،با.لإنناقاخكفوهو،القرامةلهأن1-

فصمها.أوافدجية

عرتوأبص.أناةوأطر-لوعواقبها.الأمورتقديرفيا،واعتدااتزانأأكثرلأنه2-

فيتخضعفهياك؟ذفياخرأةعكس-العارضوالغضبالصارنةبالطروفالتلر

ملايه!ااعىلقضيإليهاالحلاقأمرجعلفلو،قتيةالواننعالاتهالعواطفهاأحكامها

غضبأو،طارتنر!ةأو،وقتيلانفعالخضوعأالأصفالملايينولشردا\سر.1

.عارض

هأاشب،غنيظالفرة.سئثجهاكانإذااصرأةالاتضار!حتى-اكذومع

أعضاهافتد،حقها!تعمالالرجلءأساأر،العشرةدواميهنععيبأفيهاخرأةاكتشطت

الآتية:الصرربااكوذ،الزواجرابصةإنهاءفيالحهتاالإسلام

أبيمذهبهوكما-بيدهاالطلاشيكونأنالوناجعقدفيتث!ترطأنالمرأة1-

أحمد.الإمامعندصحيحثمر!وهر-حنيفة

ع!تهلتعوي!ضدفعاعسمعهاتفقتإذا-هتربلاونتمنتتخلصأنالمرأة2-

بالخإ.اخسمىوهو-الضلاتبمبباصاليةخسانرة

يتقيم"لأأ!،منفرةعيإباْالونتفياكتثصفتإذاالصلاتاصبفيالحهتالمرأة3-

هبوللمتا-جةالونإلىعدواهتسرىمرذبمرضمصابأكانأواجالروامعها

)162(التذفيتفصيلاهخم!نة

نجالثريع-الصلاقعلىامترتبةبالشاكلالتعلقة..الثالثةالنقصةعنأما-%

الضميرويقضةالإيمانامنأساسعلىبنيانهأقاموقد.يتجزأ!لاكلالإسلاميى

نجدولذلكالإطلاق،اعلىطلاقهناكيكنلمتحققتإذاأموروهي-اللهومراتبة

عليهيترتبلاوقعإنوهو-شاررأا!إطلأقلديهايحدث"!صادتأتدينأاختدينةالاسر

لها.وتكريمالمرأةإعزازكلإلا

منفمنهملهم،اصخرلةالحقوقاستعمالفياءسهاليسهالنا-!أناخسئر!ومن

هذهبإلفاءأحديقرليلاالتذومع،فيهاالتصرفيسىمنومنهماستعمالها.يحسن

يترتبالحقةهذهإلفا.!نإذاسيمااستعمالها-يسىالناسبعف!ا\نالحتث
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الهامةالمواتعأحدفياخسنولهيئأحدهناككانفإذاأونر!ومشاكلأكثرمضارعليه

السبب؟لهذاالنصبهذاإلغاءيجبنتولفهلسينأاستفلالأننوذهيستغل

وليس.الناسمنممكنعدد!برالنفعتحقيفهوتشريعأيصلاحمقياسإن

لبعضإضرارالتطبيهتعندعيهيترتبتشريعأيأنإذ؟الناسلجميعالنفعتحقيق

الصلاقتشريعحسناتبينالمقارنةوعند!لذلكإلفانهبوجوبأحديقولولاالافراد،

.اليناتكفةاعىكثيرأترجحالحسناتكنةأننجدوسيناته

نفقتهاالزوتَعلىأوجببأناصصلقةالمرأةعلىالواقعالضررالكريمالترأنعالجوقد

الذيالضررمقابلفيلهاماليتعريضدفعفيرغبكما،العدةفترةفيو!سكناها

حالاتجميعفيواجبةتكنلم!إنوهي-بالمتعةيسمىماوهو-الصلاقباعليهاوقع

وللمضةأت:ْتعالىلهقهفيالتوذفيها،!رغب،عليهاحثقدالإسلاماأنإلاالطلاق

المسلمالضميريخاطبهناوهو-)البترة-241(اختقينْاعسحتأبالمعروفمتاع

بحونعنهايتخلىثمقصرأوطال-ماوتتأامرأةيعاشرأنيسرهلاالذيالحي

هذهإيجابفيلاحرجأنهاخعاصرينبعضويرى-إليهايتدمهمناسبترلض

وقلت،الدينيالوازعضعفأنبعد-)163(اليومالصلاشاحالاتجميعفيالمتعة

التقوى.معينونضب،المروعة

أخيرةكلمة

يحتذ:مثال!بلاَدنافيالتفريبدعاةيتخذهاالتي-الغربيةالمجتمعاتإن

رقيفىإلىْلتحولهاولكنظاهرأ،المرأةحررتْقدْ-إليهالوصولأجلمنيناضلون

الأمومة،وتبعات.الرجلوقرامة،والأسرةالبيتقيودمنفعلأحررتهالتد-

فييبتذللتصبحْرقيقأْولكن-المجتمعولوم،الأخلاقوتقاليد،الزواجومسنوليات

فيالبيعيعرضرقيقأْا\عمال-1ْوأصحابالررساءقبلمنوالمصانعوالمتاجرالمكاتب

الدعايةوسانلوفيوالفيديو،السينماأفلامونياخحرمة،اختعةوأماكنألمراقص

لجذبحسنا.سكرتيرةلهت!صنأنالعملصاحبيحرصحيث!السلعلترويج

علىالإقبالليثصتدحسناءالبانعةتكونأنعلىاختجرصاحب!يحرصالزبانن.

فيحسناءامرأةصورةعليهايضعراأنعلىلسلعهمالمروجاسنويحرص.متجره

؟3؟
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يقمنحسناواتممثلاتاختيارعلىللأفلامالنتجونيحرصكما-مغريةأوضاع

إلىبلرقيهتإلىالغربفيايرأةتحولت!هكذا-أفلامهمتروجحتىالإثاربأدوار

إلىنتلهمايرادهووهذاالفرب.فيالرأةتحريرهوهذا-رخيصةمبتذلةسلعة

ضدسرسةحربأيخ!خونالذينالتغريبْدعاةْيدعلىالإسلاميةمجتمعاتنا

الغاية.هذ.إلىالوصرلأجلمنوتعاليمهالإسلام
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هو)مش

محمودنجيبزكياسدكتورمتال15/1/8691هرام1111(

محمودنجيبزكيالدكتررمعحديث26/1/8891الأهرام2(

ي!هرفهيسلأصتاذمقالخمن12/9/8691ا\هرامافضر3(

محمودنجيبزكيالدكتور1/3101/8691.\مرام(1

ض!ت22/01/1686خبا:ا!1أنضر3(

الإصلنضياعبرالقادماكثتاني

)ئفزرانبمنرِا!تاحاعتمهائلصحنيةصثل

32/11/8791هرامباا1متاسةانضر6(

17/8/8891حجازيالمعصيعبدأحمدللأستاذمقالنيهرام11اانضر7(

عامببروتنيضهركتابفي8191عامأولأنْرهصريمتيعل!للدكترربحتعننقلا8(

الجذ!رالإيرانيةالثورةإصمهْصتااعدصقيإب!اهيه!لدكتوركتابفيثم-891

91عامفنر.الأبديريرجية AA

دباو1نيانوصنيهْكتابْا!!تجاهاتعننقلأ2791امقاهرةصبعةوالفد.اليومكنابهفي9(

.8191صبمة%2حسينمحمدئلدكتورأعربيا

والإلحاد..والحياةفيالدينوأسْرائعقيدةءتبحرثهفيهذاكتابنافي4ماجاانظر01(

.الإصلامفيالمبارةعنبحثهفيهذاكتابنافيماجا.انضر11(

الإصلامفيالأخلاقعنْبحثهفيهذاكتابنافيماجاهانضر12(

الاقتصاديرالنضام،الإصلامفيالحكمنضام:عنبحوثفيهذاكتابنافيماجا.انضر13(

.الإصلامفيالرأومكانة،ْالاجتماعيوا.ضكافل
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عياد.محمدضكريالدكتررترجمة.انيوت.صتل.الثقافةتعريفنحوملاحساتأنضر1(،

التومي.والإر!ثادالثتانةدزارن!ر

223،ص7791طبمةسلامةأمينترجمةداونز.،بلروبرتالعالمغيرتكتب15(

وأنتدورالتيلحياشصىأنالمتدس.الكتابعبارة!معنى227صالسابقالمصدر16(

تقف.أن-الدافرة-للثسىأمرهفيكانتيوثعممجزة

232.مىإلى325صالسابقالمرجع17(

.917ص9791صبمةالطرللتوفيقفىكتوروالنلسنةالد!تبينالصراعقصةانظر18(

.هرةبالقاامتجاريةالمكتبةلثر137ص%1كارليللتومار-!الأبطال(91

72/9/3891مالأهرا(02

.الإسلامفيالإنسانحقوقمبحثفيائتذمنتاريخيةنماذجانضر21(

167-166صالحميدعبدالص!لصانمذكرات22(

فرد!.عمرللدكتور602صالإصلامفيلاالمسلبتنيتجديد23(

.فروخعمرللدكتور602!!الإصلامفيلاالمصلمينفيتجديد،2(

المذكور.امكتابمنالتاسيةوالصفحات134صانضر25(

بعدهاوما111صصبارينيرمحمدالحمدرسدتاليفوشكلاتهاالبينةكتابانظر26(

بالكرصت،الممرفةعالمن!نر-

عبدمحمدالدكلتورللاصتاذالنقاطلهذ.علميأتأييدأرانضر92/1/88911الأهرام27(

نيالمتحدةالأمموجانزممر.منللملرمالتقديريةادولةجانزةعلىالحانزالقصاصالفتاح

ععهأجراهحوارفيالت!ذللبنيةالمتحدةالأمممستئاريكبيرمنصبحاليأيثفل!الذمم!البينة

.2/891/مهفيالأهرامجريدونثرتهمبروكعباسالصحفي

عليهدارتالتيرالمذابحالفلسصينياثعبتئريدبالأولىذاكإلىأضف28(

37-93.حتى2صالرثبةدار!نثرترجمةلجاروريالإصلامبهيعدماكتابانظر2(1

.اتبايفجامصرنهضةدارصبعةلأ16-7صالثرينالقرنفيالإسلام03(

الأصايم.التكوين:الم!لمضخصيةممالمكتابناْانظر31(
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27-92صملمقادالعث!ر-يئالقررفيالإصلي32(

و!!2224ص7791طبمةفروخعمرترجمةاصطرقمفترقعلىا!!صلام33(

شنسنيبذ:يصرحكماتريدىماوالمؤلف25صائئبوتملمبثرحالرحمرتاتحفو'(،

عليهاءاصلىا!لهرسولعهدفيماكانعلىالسمعيةالدالالاتإتخريجكتابانضر35(

المعر!فمحعدبنعلىالحسنأبىللملامة(الرعيةوالعملات!المنايعالحرفمنوسلم

هـ.978صنةالمتونيالتلسانيبالخزاعي

أب!أحمدمحمدالأصتاذبتحقيقم0891بالقاهرةالإصلاميةللننور1ا\علىالمجلسنثمر

صابقاْ.بالمجلسالإسصلامي)نتراثأحياهلجنةعضواللهرحمهسملامة

اعمانيةعنالحكيمتوفيقمقالوبخاصة8591،عامصحففيائملمانيةالحملةانضر36(

!متال.الحجابعنمحمردنجيب!زكي،الإصلاميةاعثريعةتصبيقعنزكرياونؤار..الإصلام

(..إئخعافتحة)عينبعنوان

تقلدوتد1244القاهرةطبعة291صالحكمرأصولا!لإسلامكتابنتف!كتابهني37(

تقرسكلاالأزهرشيوخأبرزمنوكان1152ثررةبدايةفيالأزهرضبخا!برالإماممنصب

رعلمأ.وثجاعة

:نقالنخلاْايقحونبالمدينةتومعلىمرواللامالصلاةعيهأنهحديثهاالنخلتأبيرواقمة

التذيفنيأضنماوصلمعليهاللهصلىاللهرصولفقال.يلقحوننقالواْهؤالا.ْمايصنع

نإ.فتالوصلمعليهاللهصلىللنبيالتذنذكر.ضيماْفخرجت.فتركوهالتبذشينَفاْخبروا

ائلهع!تحدسَكهإذاولكنبائضناتؤاخنونيفلاضناْضننتإنمافأنىفليصنمرهائتزينفعهمكان

عننهاممأنهفيهيأتلمفالحديثدنياكمْبأمرأعلمأنتمقالْأفهروايةوفي.بهفخذواضينأ

خيرأكانتفعلوالملولملكمررايةوفيذا:ضينأْيغنيأظنساقالْ!انماالقنجير

فيالأمةمكتبةنث!رالمقديالتحديماأمامالعربيالخليبمكتابفيحاربصميدانظر38(

اللهعبدأمينمحمدترجمةنيلبسلوندلعمانتاريخعننقلأ43-16ص8591عام1طدبي

67.ص

الابر!.المصدر93(

7:-07صمنالسابقالمصدر38(

انيافي-عدترجمةصاتليه.أ.د.:تاليفالإصلاميالعانمعلىانفارةكتابانضر36(
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72،ص13ت.عاماصمنية11المصبمة،الخصيبومحب

08.صالابقالمصدر04(

.121!-صابقالمصدرا،(1

501!-ال!ابقالممدر(ث2

82.صاسابقالمصدر43(

اصخا-يامصحفىكتباتوا،نر!غعمراسدكتورإطلأصتاذينالاصتمما-ْواالتبئبرانضرْ(،!

82111,0110لم!6880.!ط 0 AT0791بيررتصبعة

26صاصابقاالمصدر،(3

02-21!!للإماهـا!مرقنديالمارتيئبتانانضر16(

فيبحثها!نثرتنتننيريهاميبتممهدنياللفةوعلماالإنجليزيةهلفةأولصحاخر17(

نيرسررتسر(الفةافيالجنسيةللنر!قاجتماعيلفويتميل.!اللفةوالرجال)النسا.كتابها

عنتمدرائتيا!!نانجة(اسلرمانمربيةالمجلة)مجلةمنوالثلاثتانراحدالعددانطر،(،لم

692إد-028صمن،الكاِلتجامعة

صر.28%2حنمحصمحمدكتررايتالمعاصردب11افيالوصنيةالاتجاهاتانضر؟(9

مثالشرجمةكيبريلجنرالأنحرباشضرفيالعرييةانقضيةكتابع!-نقلاْ،إلابعةاصصبمة

حجار

المدرصة.هذ.أبنامنلإنجليزواجانب1واْالرصنبتبينالعلاتاتيقصد5(0

المعاصرالأدبنيصنبةأ!االإتجاهاتكتاباصصةب!291!مايوعفدائقتصفمجلة51(

حينمحمدمحمداللدكتور

25)Crcmcrا:-19د8-1ديم؟،م5فا+اشا

نيالعكالمتصود(53

903!!803!صالعربيدبا!1فيصنبةالإالاتجاماتانضر31!

ا"!نجليزيالاصتعمارمعسحانفمصرنيتصدرمجلة30(
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!راباثواراسثاث3911(أكتوبر11\ولالجز.المجمعصجآ!راجاث36(

شية.ثشارةالمهملاتصتنفي!اتانهتارةالتراثهذاحثإلىمحمادنجيبزكييدعود57(

العربي.اعكراتجديدك!ابهاشبأخرو!تار-بهالتسلي!الى

وبخاصةحنمحمدمحمد6-:اثالمماصردبا"1فيائوضنيةالاتجاهاتإلىارجع8،(

38إصراش933صمنانثانيالجز.

.انقامرة-1636مار-!أرلانهلالمجتنفيلهحديثاْانضر95(

رتية،1اوا.صيه!اهنات،انتركيهالنا-ابهاكتبصأنصبه!ال!بهالحروفأنلاحض06(
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